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بررسي خاستگاه عرفان در »هشتكتاب« بر اساس سه مولفة
عرفاني عاشق و معشوق ،ابزار شناخت و حجاب

عبدالرضا سعيدي

چكيده

محمد حسين كرمي

پژوهشهاي زيادي دربارة آثار سهراب سپهري انجام شده و عرفـان در آثـار وي از مهمتـرين
موضوعات اين پـژوهشهـا اسـت؛ از ايـن رو ،توجـه بـه مناقشـات و اخـتﻼف نظـر ميـان
پژوهشگران دربارة نگرش شناختي سـپهري بسـيار بااهميـت اسـت .بـا ايـن حـال ،تـاكنون
پژوهشي كه بر اساس عناصر عرفاني ،جنبههاي شناختي و معرفتـي آثـار وي را روشـن كـرده
باشد ،صورت نگرفته است .هدف اين مقاله ،بررسي سنخشناسي شعر سـپهري و سـنجش آن
با مؤلفههاي عرفاني و يافتن پاسخ اين سواﻻت است كه محتواي شـناختي شـعر سـپهري بـا
كدام مكتب عرفاني سنخيت دارد؟ »حقيقت« و »حجاب« در »هشتكتاب« چگونـه اسـت؟ و
آيا سپهري توانست به حقيقت دست يابد يـا نـه؟ روش پـژوهش در مقالـة حاضـر ،كيفـي و
استقرايي است و چارچوب تحليل از گزارههاي عرفاني احصا شده است .در اين مقالـه ،ابتـدا
ديدگاههاي مطرح شده در پژوهشهاي انجام گرفته بر عرفان سپهري ارائه و در سه دستة كلـي
معتقدان بـه عرفـان ايرانـي  -اسـﻼمي ،ذنبوديسـم  -كريشـنامورتي و فلسـفي  -روانكـاوي
تقسيمبندي شده است .در گام دوم ،مباني نظري پژوهش بر پاية مولفههاي عاشق و معشـوق،
ابزار شناخت و حجاب تبيين شده و اشعار سپهري برپاية مولفههاي عرفاني يـاد شـده ،نقـد و
بررسي گرديده است .نتيجة بررسي نشان ميدهـد عاشـق و معشـوق ،ابـزار شـناخت)دل( و
حجاب در »هشتكتاب« با آنچه در عرفـان ايرانـي اسـﻼمي آمـده ،متفـاوت اسـت و بـا ذن
بوديسم و روانكاوي لكان شباهت دارد؛ وانگهي حقيقت در هشتكتاب ،پيوند بـيواسـطه بـا
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پديدهها از طريق حواس بهويژه چشم اسـت و »دانـش«» ،زبـان« و »نـام« بـه عنـوان حجـاب
معرفي ميشوند و در آخرين شعر »هشـتكتـاب« نيـز بـه نـاتواني در دسـتيابي بـه حقيقـت
اشاره ميشود.

كليــدواژههــا :شــعر معاصــر پارســي ،ســهراب ســپهري ،عرفــان اســﻼمي ،دنبوديســم و
روانكاوي لكان.

 .١مقدمه

 ١.١مسئلة تحقيق:

سهراب سپهري با شاعران معاصرش تفاوتهاي زيادي دارد؛ يكـي از ايـن تفاوتهـا كـه اتفاقـا
خيلي چشمگير است؛ اما كمتر بدان توجه شده ،كامل بودن هشت كتاب است؛ از اين جهـت
كه سپهري هشت دفتر شعرش را در سال  ،١٣٥٦سه سـال قبـل از مـرگش ،در يـك مجلـد
جمعآوري كرد و پس از آن هيچ شعري به آن افزوده نشد .نتيجهاي كه ميتوان از اين اقـدام
سپهري گرفت ،اين است كه سپهري هر آنچه را كه ميخواسته و مـيتوانسـته ،انجـام داده و
در واقع كار خود را تمام كرده است .اگر اين فرض درست باشد ،ما را بـه يـك نتيجـة مهـم
ميرساند و آن ،اينكه تﻼش او براي رسيدن به »راز گل سرخ« پايان يافته اسـت و نتيجـه از
دو حال خارج نيست؛ يا به حقيقت دست يافته و يا از دستيابي به آن ناكـام مانـده اسـت! از
طرفي ديگر ،سهراب سپهري يكي از پنج شاعر برجسته و صاحبسـبك معاصـر اسـت كـه
اشعارش تمايز قابل مﻼحظهاي با اشعار ديگر شاعران دارد .اين تمايز بيشتر در دو جنبة زبـان
و عرفان)محتوا( خود را نشان ميدهد .تا كنون پژوهشهـاي زيـادي دربـارة اشـعار ،زبـان و
ديدگاه سپهري انجام شده و اظهارنظرهاي بسياري نيز صورت گرفته است؛ فارغ از ايـن كـه
اظهارنظرها و پژوهشهاي صورتگرفته تا چه حـد توفيـق يافتـهانـد ،نكتـة مهـم ،چيسـتي
حقيقت و پوشيده ماندن آن از منظر خوانندگان است؛ نيز اين كـه ،عرفـان سـپهري بـا كـدام
مكتب عرفاني سنخيت دارد؟ حقيقت در شعر سپهري چيست و آيا سپهري توانسـت بـه آن
دست يابد يا خير؟

 ٢.١پيشينة پژوهش
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دربارة عرفان و نگاه شناختي سپهري ديـدگاههـاي زيـاد و گـاه متناقضـي مطـرح شـده كـه
خواننده را در دستيابي به محتوا و فهم ريشههاي شـعر وي دچـار ترديـد مـيكنـد .اغلـب
پژوهشگران اعتقاد دارند سپهري شاعري عـارف اسـت و آبشـخور اصـلي انديشـههـاي او
عرفان ايراني و هندي است .تعدادي از پژوهشگران نيز بر اين باورند كه نگاه سپهري بيشـتر
گرايش فلسفي دارد و برخي نيز عرفان او را نوعي »عرفان طبيعي« نام نهادهاند .بـا توجـه بـه
محدوديت مقاله ،امكان بررسـي و اشـاره بـه آراي تمـام منتقـدان وجـود نـدارد؛ از ايـن رو
مواردي كه داراي اهميت بيشتري هستند ،ذيل سه عنوان اصلي فلسفه و روانكـاوي ،عرفـان
ايراني اسﻼمي و ذنبوديسم و كريشنامورتي و به صورت بسيار فشرده بررسي شدهاند.

 ١.٢.١معتقدان به فلسفي بودن گرايش شناختي سپهري

سه نگرش كلي دربارة فلسفي بـودن نگـاه معرفتـي سـپهري وجـود دارد؛ دسـتة اول شـامل
كساني است كه به طور كلي سپهري را شاعري فلسـفي مـيداننـد؛ باباچـاهي )بابـا چـاهي،
 (٦ :١٣٥٨و كاوياني )كاوياني (٤١ :١٣٦٨ ،در اين دسته جاي ميگيرند .دسـتة دوم منتقـداني
هستند كه وجود رگههايي از فلسفة پديدارشناسي و اگزيستانسياليستي را در اشـعار سـپهري
نشان داده يا به آن اشاره كردهاند؛ ضرابيها)ضرابيها ،(١٤٤٤ :١٣٨٤ ،دبـاغ )دبـاغ(٢٤٣ :١٣٩٤ ،
و كاوياني) كاوياني (٥١ :١٣٨٦ ،در اين دسته جاي ميگيرنـد .دسـتة سـوم بـه معتقـدان بـه
گرايش فلسفي و روانكاوي در شعر سپهري اختصـاص دارد؛ سعيدي)سـعيدي(٩٩ :١٣٩٢ ،
و حسامپور)حسامپور و ديگران ( ٨٣ :١٣٩٥ ،در اين دسته جاي ميگيرند.

 ٢.٢.١معتقدان به عرفان ايراني  -اسﻼمي در گرايش شناختي سپهري

معتقدان به عرفان ايراني اسﻼمي در گرايش شـناختي سـپهري در سـه دسـته قابـل بررسـي
هستند :دستة نخست كساني هستند كه به صورت اشاره و كلي به عارفانه بودن شعر سـپهري
اشاره كردهاند؛ معمار)معمـار (٩٢ :١٣٧٧ ،و اسكويي)اسـكويي (١٥٥ :١٣٨٤ ،در ايـن دسـته
جاي ميگيرند .دستة دوم شامل كساني است كه عرفـان سـپهري را آميـزهاي از عرفـانهـاي
مختلف اعم از عرفان ايراني اسﻼمي ،ذنبوديسم و كريشنامورتي ،ﻻئوتسه ،حكمت غـرب و
 ...ميدانند؛ واردي)واردي ،(٢٦١ :١٣٨٥ ،اصـفهاني«)اصـفهاني ،(٣٠ :١٣٨٩ ،رسمي)رسـمي،
 ،(٥٢ :١٣٨٩پرفر)پرفــــر ،(٦ :١٣٧٤ ،رقيــــب دوســــت)رقيبدوســــت (١٣٧ :١٣٨٤ ،و
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شميسا)شميسا .(٢١٤ :١٣٨٢ ،در اين دسته جاي ميگيرند .دستة سوم شامل منتقـداني اسـت
كه به تاثير عرفان ايراني اسﻼمي در شعر سپهري اشاره كردهاند؛ كريمي)كريمـي،(٥٢ :١٣٦٦ ،
آتشي)آتشــي ،(٥٠ :١٣٦٩ ،باقري)بــاقري ،(٥٢ :١٣٦٩ ،مختاري)مختــاري،(٣٥-٣٢ :١٣٧٢ ،
هنگامه)هنگامـــه ،(٢٢٧ :١٣٨٥ ،حجتي)حجتـــي ،(٦ :١٣٧٢ ،روزبه)روزبـــه،(١٥ :١٣٨١ ،
شميسا)شميســـا ،(٣٥-٣٢ :١٣٦٩ ،شريفيان)شـــريفيان ،(١٦٣-١٨٠-:١٣٨٥ ،پاينده)پاينـــده،
 ،(٢٥١ :١٣٨٤ضرابيها)ضـــرابيها ،(١٢٠٥ :١٣٨٤ ،دستغيب)دســـتغيب (١١١-١١٠ :١٣٨٥ ،و
اقبال)اقبال (٦٥ :١٣٨٧ ،در اين دسته جاي ميگيرند.

 ٣.٢.١معتقدان به گرايش به آيينهاي شرقي و ذنبوديسم در اشعار سپهري

فهيم كﻼم)فهـيم كـﻼم ،(١٣١ :١٣٨٧ ،مقدادي)مقـدادي ،(٥٦ :١٣٧٢ ،و افشار)افشـار:١٣٧٣ ،
 ،(٤٢قوام)قوام و ديگران .(١٣٣ :١٣٨٨ ،عابدي)عابدي ،(٢٦ :١٣٧٢ ،اسدي كيـارش )اسـدي
كيــارش ،(٥ :١٣٨٧ ،يــاحقي )يــاحقي و ديگــران ،(٢٢٨ :١٣٨٧ ،روزبه)روزبــه،(١٥ :١٣٨١ ،
پرفر)پرفر ،(٦ :١٣٧٤ ،مسعودي و حقوقي)كوملـه ،(٩٤ :١٣٧٢ ،شميسا)شميسـا-١٩ :١٣٨٢ ،
 ،(٢٩براهني)براهنــــــي ،(٢٢-٢١ :١٣٤٦ ،ســــــنجري )ســــــنجري،(٥٢-٤٧ :١٣٧٨ ،
پورهادي)پورهادي ،(١٤٥-١١٠ :١٣٧٩ ،وزيرنيـا و ايـراندوسـت)وزيرنيا ،سـيما و ديگـران،
 ،(١٢٠-٦٩ :١٣٧٩دستغيب)دستغيب (١١٠-١٠٩ :١٣٨٥ ،منتقداني هسـتند كـه بـه وجـود و
حضور ذنبوديسم و باورهاي شرق دور در شعر سهراب سپهري اشاره كردهاند.

همانطور كه از مرور كلي پژوهشهاي پيشـين برمـيآيـد ،ديـدگاههاي متفـاوت و گـاه
متناقضي درباره نگرش شناختي سپهري وجود دارد .به نظر ميآيـد توجـه بـه زمـان و سـير
تحول انديشه در بررسي آثار يك انديشمند يا شاعر بسيار بااهميت است؛ بهويژه كه ديـدگاه
اهل دانش و تفكر در طول حيات تغيير ميكند و اين امـر در بررسـي آثارشـان بسـيار حـائز
اهميت است .سپهري نيز از آن دست شاعراني است كه به مطالعه و اندشيدن عشـق وافـري
داشته و ناگفته پيداست كه اين امر ميتواند تاثير زيادي بـر تحـول در انديشـه و شـناخت او
داشته باشد .پروانة سپهري ،خواهرش ،در اشاره به شخصـيت وي ،بـه مطالعـه و انديشـيدن،
عشق وافر او به فلسفه و عرفان ،آشنايي عميق او با زبانهاي انگليسـي ،فرانسـه ،و تـا حـدي
ژاپني و انتظار بيش از حدش براي كتابهاي سفارش داده شده اشاره مـيكنـد)پروهان:١٣٧٠ ،
 .(١٢مورد پـيشگفتـه در كنـار سـفرهاي زيـاد بـه كشـورهاي مختلـف جهـان ،از سـهراب
شخصيت متفاوت و متمايزي ميسازد كه در هر دورهاي از زندگي انديشـههـاي متفـاوتي را
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در سر داشته باشد .از ديگر سو ،اغلب منتقدان شعر سپهري ،دفتر »حجم سبز« و »ما هيچ ،مـا
نگاه« را از لحاظ عرفاني در ادامة دفترهاي پيشين دانستهاند و از كنـدوكاو بيشـتر بـهويـژه در
دفتر پاياني سر باز زدهاند .برخي نيز به دفتر پاياني با نوعي انكار نگريستهاند؛ نوروزي دربـارة
دفتر پاياني معتقد است :سپهري »اشعار مبهم و بي محتواي خود را كه شـايد سـياهقلـمهـا و
تمرينهاي آغازين او در سرودن »شعر نو« بوده ،دور نريخته و در هشتمين كتـاب خـود ،بـا
نام بامسما و پرمعناي »ما هيچ ،ما نگاه« گردآوري نمـوده اسـت«!)نـوروزي .(١٧٦ :١٣٨٨ :بـا
توجه به آنچه بيان شد ،ميتوان نشانههاي تحول و دگرگوني انديشگاني را در اثر يـا آثـار او
دنبال كرد و ديدگاههاي مختلف و گاه متناقض منتقدان را درباره سپهري قابل قبول دانسـت؛
اما مسئلة بااهميت دربارة سپهري ،اين است كه در سير تحـول فكـري و شـناختي او ،كـدام
ديدگاه غالبتر است و در نهايت ،شـناخت او از جهـان و معرفـت چگونـه بـود و بـه چـه
ديدگاهي دست يافت؟

 ٣.١روش پژوهش

پژوهش حاضر از نظر روش در رديف پژوهشهاي كيفي استقرايي و از حيـث هـدف ،جـژء
پژوهشهاي توصيفي – تحليلي است و تحليلهاي مقاله بر مبناي مولفههاي عرفاني مرتبط بـا
موضوع تحقيـق صـورت گرفتـه اسـت؛ در ايـن مقالـه ،ابتـدا ديـدگاههاي مطـرح شـده در
پژوهشهاي انجام گرفته بر عرفان سپهري بررسي و در سه دستة كلي عرفان ايراني اسﻼمي،
ذنبوديسم  -كريشنامورتي و فلسفي  -روانكاوي دستهبندي ميشـود؛ سـپس ،در گـام دوم،
مولفههاي عرفاني نظير عاشق و معشوق ،ابزار شناخت و حجاب معرفي مـيگـردد .در گـام
سوم ،ميزان تفاوت و شباهت محتـواي شـناختي شـعر سـپهري بـا عرفـان ايرانـي اسـﻼمي،
ذنبوديسم و روانكاوي سنجيده ميشود و در پايان روشن خواهد شد كه عرفان سـپهري بـا
كدام مكتب عرفاني مطابقت دارد و سپهري كـه مسـافر راه حقيقـت اسـت ،چـه دريـافتي از
حقيقت داشته است؟ چه مانع يا موانعي را سر راه حقيقت يافته بود و آيا سـرانجام توانسـت
بر آن غلبه كند يا خير؟
رويكرد ساختاري به عرفان سپهري بـر اسـاس سـه مؤلفـة عرفـاني ،مقالـة حاضـر را از
پژوهشهاي پيشين متمايز ميكند؛ نكتهاي كه ميتوان ادعـا كـرد در پـژوهش عـاي يادشـده
كمتر نسبت به آن توجه شده است .اين امر با تاكيد بر سه عنصر مهم عرفان؛ يعنـي عاشـق و
معشوق ،ابزار شناخت و حجاب صورت گرفته است؛ بدين منظـور ،منظومـههـاي »صـداي
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پاي آب«» ،مسافر« و نمونههايي از دو دفتر پاياني »هشتكتـاب« و همچنـين شـعر »تـا انتهـا
حضور« به عنوان آخرين شعر هشتكتاب ،بر مبناي مولفـههـاي يادشـده تحليـل و بررسـي
شده است.

دليل اصلي انتخاب چهار دفتر و شعر پاياني ،امكان دسـتيابي بهتـر و بيشـتر بـه آخـرين
تحوﻻت انديشگاني در هشتكتاب ،بهويژه در دستيابي يا عدم دستيابي سپهري بـه »راز گـل
سرخ« است؛ دفترهاي هشتگانة شعر سپهري صرفا براساس زمان سرايش مرتب شدهانـد و
روشن است كه آخرين ديـدگاه عرفـاني و شـناختي سـپهري در آخـرين شـعرها و آخـرين
شعرش تبلور يافته است.؛ بنابراين ،اين اشعار ،از نظر نشان دادن سير تحول بـهويـژه آخـرين
تحوﻻت فكري و انديشگاني سپهري بسـيار بااهميـت هسـتند .هـمچنـين ،وجـود ظرفيـت
شناختي موجود در اشعار و داشتن سير روايت و حركت از جايي)مبـدا( بـه جايي)مقصـد(
بوده كه اين امر براي شناخت ديدگاه عرفاني و شناختي شاعر بسيار كمككننـده اسـت و در
منظومههاي صداي پاي آب ،مسافر و نيز اشعار نداي آغاز ،سوره تماشـا و تـا انتهـا حضـور
بسـيار پررنــگ اســت؛ البتــه اشــعار ديگــري نيــز در هشــتكتــاب وجــود دارنــد كــه داراي
ظرفيتهاي شناختي و معرفتي هستند ،اما با توجه به محدوديت مقاله ،امكـان بررسـي تمـام
اشعار وجود ندارد و سعي شده است ،از هر دفتر ،شعري انتخـاب شـود و از بررسـي اشـعار
مشابه خودداري گردد.

 .٢مباني نظري پژوهش

پژوهشگران زيادي دربارة انديشـه و محتـواي شـناختي سـپهري تحقيـق كـرده و
حاصل آن را در اختيار ديگران قرار داده اند؛ اما هنوز هم كيفيت دستگاه فكـري و
شناختي سپهري شناخته شده نيست؛ از اين رو تحقيقات انجام شده نياز بـه يـك
پژوهش تكميلي دارد كه در آن ،چارچوب عرفاني خاصي مطرح شود و محتـواي
شناختي اشع ار بر مبناي آن سنجيده شود .عمده ترين اختﻼف نظر دربارة محتـواي
شناختي هشت كتاب ،ميان معتقدان بـه عرفـان ايرانـي اسـﻼمي و باورمنـدان بـه
ذن بوديسم و كريشنامورتي است .اين دو مكتـب عرفـاني ،فـارغ از معنـويتي كـه
دارند ،تفاو تهاي زيادي دارند كه به راحتي مي توان آنها را از هم تفكيك كـرد؛ بـه
عبارتي ديگر ،عرفان ايراني اسﻼمي تفاوت و تمـايز قابـل مﻼحظـه اي بـا عرفـان
بودايي و ذن بوديسم دارد و هر چقدر هم كه اي ن دو نگرش شباهت داشته باشـند،
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به ويژه در ابزار شناخت و سـاختار تفـاوت دارنـد و بـهراحتـي از يكـديگر قابـل
تفكيك هستند؛ بنابراين ،ارائة يك چارچوب و سنجش صبغة عرفـاني و شـناختي
موجود در هشت كتاب با آن ،مي تواند م ا را به نگاه عرفاني سپهري نزديك تر كند.
در اين مقاله ،چارچوبي بر پايـة سـه مولفـة عاشـق  -معشـوق ،ابـزار شـناخت و
حجاب ترسيم گرديده و بر اساس آن اشعار برگزيده تحليل شده است.

 ١.٢عاشق  -معشوق

كوشش براي شناخت جهان از راه تفكر ،به واسطة دو رويكرد متفاوت انسان وجـود داشـته
است .يكي انسان را به سوي عرفان و ديگري به سوي علم سوق داده است .بعضي بـه علـم
گرايش پيدا كرده و برخي به عرفان؛ ولي آنان كه به فلسفه گرايش داشتهاند ،نياز به هـر دو را
احساس كردهاند .فارغ از تفاوت راه ،وجه مشترك همة اين گرايشها مركزيـت و محوريـت
انسان است به عنوان شناسنده .عالم ،عـارف )عاشـق( و فيلسـوف كـه در هـر كـدام از ايـن
گرايشها محور شناخت محسوب ميشود .از طرفي ،هر كدام موضـوعي را بـراي شـناخت
انتخاب كردهاند و در پي شناخت آن هستند و در اين راه ابـزار هـر كـدام متفـاوت اسـت و
موانعي نيز در هر مسير وجود دارد .بنابراين ،در هر نگرش شـناختي ،دو قطـب وجـود دارد؛
در عرفان ايراني اسﻼمي اين دو قطب را با توسع عاشق و معشوق ناميدهايم و در ذنبوديسـم
نگرنده و نگريسته.

 ١.١.٢عاشق و معشوق در عرفان اسﻼمي و ذنبوديسم

در عرفان اسﻼمي ،دو قطب اصلي عاشق و معشوقند و در اين رابطه ،انسان هم عاشق اسـت
و هم از جهتي معشوق؛ انسان عاشق خداست و خدا نيز عاشق انسـان .در عرفـان» ،جوينـدة
حق تعالي را با وجود طلب وجد تمـام عاشـق گوينـد كـه غيـر محبـوب حقيقـي كسـي را
نخواهد و نجويد«)سجادي (٥٦٦ :١٣٧٣،نيز

معشوق حقيقي ذات حق است كه موجد همة حركات عالم اسـت .در عرفـان ،مـراد از
معشوق ،حق تعالي است از آن رو كه تمام موجودات ،به جلوههـاي انـوار وجـودي او
حيراننــد و فقــط اوســت كــه از جميــع جهــات ،ســزاوار دوســتي اســت).ســجادي،
.(٧٣٣ :١٣٧٣
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چنانكه پيداست در عرفان ايراني اسﻼمي ،رابطه بين انسان و خداست؛ اما در عرفـان بـودايي
و نگاه كريشنامورتي ،رابطه بين انسان و پديدهها است؛ انسان يك نگرنـده اسـت و طبيعـت،
نگريسته .در اين جهانبيني ،عاشق اگر چه به دنبال وصال اسـت ،امـا دسـتكـم ،او نگرنـده
ناميده ميشود و تﻼش او براي وصال ،تاكيد بر رابطة ميان نگرنده و نگريسـته اسـت .انسـان
نگرندهاي است كه بايد براي وصل ،حجابها را بردارد تا نگرنده و نگريسته يكي شـوند .در
ذن مهمترين چيز »يورش مستقيم به دژ حقيقـت«)شميسـا (٢٧ :١٣٨٢ ،و رسـيدن بـه »نگـاه
بدون واسطه«)شميسا (٢٧ :١٣٨٢ ،است .مهمترين تفاوت اين دو نگرش شناختي ،عﻼوه بـر
عاشق  -معشوق و نگرنده  -نگريسته ،بعد آسماني و زميني اين دو اسـت .از آن جهـت كـه
در نگرش عرفان ايراني اسﻼمي ،خدا جايگاه واﻻيي دارد؛ اما اين جايگاه در نگرش بوديسـم
و ذن به طبيعت داده شده؛ به نحوي كه ميتوان گفـت در بوديسـم و مكاتـب آن» ،معنـا بـه
خالق متعال بازنميگردد«)خوشقاني و ديگران (٢٩ :١٣٩٢ ،و ذن »در حقيقت مـذهبي بـدون
خدا ،دعا ،پيشواي مذهبي و قرباني نمودن اسـت«)فـروردين .(٣٠ :١٣٥١ ،بنـابراين ،نگـرش
عرفاني ايراني  -اسﻼمي ،آسماني و نگاه ذنبوديسم ،زميني است.

 ٢.٢ابزار شناخت در عرفان ايراني اسﻼمي و ذنبوديسم

در عرفان ايراني اسﻼمي ،دل ابزار اصلي شناخت محسوب ميشـود و مـادامي كـه صـاف و
پاك است ،مجﻼي معشوق تواند بود و اساسـا عاشـقي كـردن ،كـار دل اسـت .در فرهنـگ
اصطﻼحات عرفاني ،دل »عبارت از نفس ناطقه و محـل تفصـيل معـاني اسـت و بـه معنـي
مخزن اسرار حق كه همان قلب باشد ،نيـز هسـت«)سـجادي .(٣٨٧ :١٣٧٣،هـمچنـين دل را
داراي چهار پردة صدر ،قلب ،فواد و شغاف دانستهاند)همان.(٣٨٨ :در ديوان حافظ نمادهـاي
جام ،ساغر و پيمانه براي دل به كار رفته است:
آن روز شوق ساغر مـي خـرمنم بسـوخت

كاتش ز عكس عارض ساقي در آن گرفت

)حافظ(١٧٢ :١٣٨٢،

عرفا معتقدند»قلب و نفس انساني در ذات مسـتعد پـذيرش تجلـي اشـيا اسـت و فقـط
حجابهايي ميان نفس و حقايق حايل ميباشد و هنگامي كه اين حجابهـا برداشـته شـود،
حقايق اشيا در قلب جلوة كامل خواهد نمود«)حقيقت .(٢٣ :١٣٧٠ ،چنانكه واضح اسـت در
عرفان ايراني اسﻼمي ،قلب ابزار شناخت محسوب ميشود؛ امـا ،ابـزار شـناخت در نگـرش
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عرفاني ذنبوديسم متفاوت است؛ در اين نگرش» ،چشم« جاي »دل« را ميگيـرد .همـانطـور
كه در عرفان ايراني اسـﻼمي »دل« بايـد صـافي شـود تـا مجـﻼي محبـوب گـردد ،در نگـاه
ذنبوديسم ،اين چشم است كه بايد صاف ،پاك ،تازه و دور از انديشههـا و معـارف مـوروث
باشد)شميسا(٢٤ :١٣٨٢ ،؛ چنين چشمي است كه ميتواند بـراي نگرنـده »نگـاه تـازه« را بـه
ارمغان بياورد .البته در متون عرفاني اسـﻼمي نيـز از »چشـم« بـه عنـوان ابـزار شـناخت يـاد
ميشود؛ اما »چشم« در اين آثار نه در معناي حقيقي بلكه در معناي رمزي است و بـه معنـاي
»چشم دل« يا »عينالفواد« استفاده ميشود)نيكلسون .(١٧٩ :١٣٧٢ ،عرفاي اسﻼمي بر خـﻼف
پيروان ذنبوديسم معتقدند كه »انسان نميتواند به وسيلة حواس خـدا را بشناسـد؛ چـه خـدا
ماده نيست ،و به عقل وي را نتوان شـناخت ،چـه در فهـم و وهـم نمـيگنجـد«)نيكلسـون،
.(١٥٧ :١٣٧٢

 ٣.٢حجاب در عرفان اسﻼمي و ذنبوديسم

حجاب عبارت است از مانعي كه در مسير شناخت ،ميان عـارف – عاشـق و معشـوق قـرار
ميگيرد و مانع دسـتيابي اسـت .در فرهنـگ اصـطﻼحات عرفـاني حجـاب چنـين تعريـف
شده است:

مانع ميان عاشق و معشوق ،و نيز انطباع صور را در دل گويند كـه مـانع قبـولي تجلـي
حقايق است .مـانع و اسـباب پوشـيدگي ميـان فيوضـات و تجليـات حـق و انسـان و
چيزهايي است كه مخالف با گوهر نفس بـوده و بـا وي مشـابهت و مناسـبت نداشـته
است).سجادي .(٣٨٧ :١٣٧٣،در عرفان ايراني اسﻼمي موارد متعددي از حجـاب وجـود
دارد كه بين عاشق و معشوق جدايي ايجاد ميكند:

ميان عاشق و معشـوق هـيچ حائـل نيسـت

يا

ز ملــك تــا ملكــوتش حجــاب بردارنــد

تو خود حجاب خودي حافظ از ميان برخيز

)حافظ(٢٠٧ :١٣٨٢ ،

هر آنكه خدمت جـام جهـاننمـا بكنـد

)همان(١٤٩ ،
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عارفان اسﻼمي باور داشتند كه پنج حجاب وجود دارد كـه ميـان قلـب و حقـايق حايـل
ميشود .نقصان ذات و جوهر ،تيرگي قلب از معاصي و پليديهـا ،محـاذي نبـودن قلـب بـا
حقيقت مطلوب ،وجود حجاب ميان قلب و حقايق و ندانستن راه علـم و جاهـل بـودن بـه
جهت مطلوب)حقيقت (٢٤ :١٣٧٠ ،از اقسام پنجگانة حجاب به شـمار اسـت .از ايـن رو ،از
ديدگاه عارفان اسﻼمي» ،سالك راه حقيقـت بايـد در تصـفية بـاطن بكوشـد و از معاصـي و
پليديها كه موجب تيرگي ميگردد ،دوري گزيند و نيز بـه كلـي قطـع عﻼيـق دنيـوي كنـد و
)«...حقيقت .(١٣٧٠:٢٤ ،اما حجاب و مانع در نگرش عارفان شرق دور ،انديشههاي مـوروث
است كه باعث ميشود نگاه دچـار پـيشانديشـي شـود و غبـار بگيرد)شميسـا.(٢٤ :١٣٨٢ ،
انديشههاي موروث در ذهن و اغلب در واژگان و منطق مستتر است .بنابراين پيرو ذن سـعي
ميكند خود را از بندگي منظق و واژگان برهاند .زيرا باور در ذنبوديسم بر آن اسـت كـه تـا
زماني كه »ما بندة واژگان و منطقـيم و تـا آنگـاه كـه بـدين سـان در بنـد باشـيم ،بيچـاره و
دستخوش رنجي ناگفتهايم)خوشقاني و ديگران.(٣٢ :١٣٩٢ ،

 .٣بحث و بررسي

براي نزديك شدن به ديدگاه معرفتي و شناختي سپهري و در نهايت روشن كردن حقيقـت از
منظر وي ،ضروري است اشعار او براساس مولفههاي عرفاني كه در بخشهاي پيشين مقالـه
آمد ،بررسي شود .اين مولفهها عبارتند از :عاشق و معشوق ،ابزار شناخت و حجاب.

 ١.٣بررسي مؤلفههاي سهگانه در منظومة صداي پاي آب

سپهري در صداي پاي آب ،از يك »باغ« سخن ميگويد كه حالت معرفـه دارد و در تركيـب
اضافي »باغ ما« اختصاصي بودن آن مشخص ميگردد .چنانكه برخي مفسران و پـريدخـت
سپهري در »سهراب ،مرغ مهاجر« نيز گفتهاند ،واژة »باغ« اشاره دارد به باغ خانوادگي سـپهري
كه وي روزگار كودكياش را در آنجا گذرانده و تجربههاي كودكي فراواني از آن نقل شـده
است .نكتة مهم در اين بخش از شعر ،اشارة مشخص سـپهري بـه بـاغ ،آنهـم بـه صـورت
معرفه است؛ گويي سپهري ميخواهد خواننـده را يكسـره بـه بـاغ خـانوادگياش ببـرد و از
احساس خود با وي سخن گويد.

بررسي خاستگاه عرفان در »هشتكتاب« بر اساس سه مولفة عرفاني١٠٩ ...

باغ ما در طرف ساية دانايي بود

باغ ما جاي گره خوردن احساس و گياه

باغ ما نقطة برخورد نگاه و قفس و آينه بود

باغ ما شايد قوسي از دايرة سبز سعادت بود

ميوة كال خدا را آن روز ميجويدم در خواب

آب بيفلسفه ميخوردم
توت بيدانش ميچيدم

تا اناري تركي برميداشت ،دست فوارة خواهش ميشد

تا چلويي ميخواند ،سينه از ذوق شنيدن ميسوخت

گاه تنهايي ،صورتش را به پس پنجره ميچسپانيد

شوق ميآمد ،دست در گردن حس ميانداخت...
)سپهري(٢٧٥ :١٣٧٨ ،

نكتة مهم در اين بخش از شعر ،نوع احساسي است كه در اين شعر از آن سـخن مـيرود
و به طور كلي مبتني است بر حواس پنجگانـه؛ از جملـه بينـايي و شـنوايي .در سـطر دوم و
سوم از شعر باﻻ ،از احساس به طور كلي و نيز بينايي)چشم( سخن ميرود و در سـطر نهـم،
از شنوايي سخن گفته ميشود .افعال اين پاره از شـعر ،زمـان گذشـته را نشـان مـيدهنـد و
دﻻلت دارد بر امري كه در گذشته اتفاق افتاده است .فعل »بود« و تكرار آن عـﻼوه بـر اشـاره
به امري كه در گذشته اتفاق افتاده ،بر نوعي حسرت نيز دﻻلت دارد .چنانكه پيداست حالـت
راوي در مواجهه با باغ به عنوان بخشي از طبيعت ،حالت عاشقي است كه لحظههاي وصـال
را از دست داده است؛ همچون انسان كه پيش از هبوط با بودن در بهشت لحظههـاي وصـال
را تجربه ميكرد .اگرچه ميتوان وي را عاشـقي توصـيف كـرد كـه حسـرت از دسـت دادن
لحظههاي وصال را لحظه لحظه با خويشتن دارد ،اما رويكرد عاشقي او به سمت بـاغ اسـت
به عنوان بخشي از طبيعت كه با احسـاس مـيتـوان بـا آن نزديكـي جسـت .او مـيخواهـد
همانطور كه در روزگار كودكي در باغ كودكانه بازي ميكرد و ارتباط احساسـي عميقـي بـا
آن داشت ،در بزرگسالي نيز آن تجربه را با خود داشته باشد .در ميانة شعر بـه نزديكـي خـود
به »آغاز زمين« و نزديكي به »گلها« اشاره ميكند:
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من به آغاز زمين نزديكم

نبض گلها را ميگيرم

آشنا هستم با ،سرنوشت تر آب ،عادت سبز درخت.
روح من در جهت تازة اشيا جاري است

)سپهري(٢٨٧ :١٣٧٨ ،

چنانكه در ادامه مقاله و به ويژه در تحليل شعر »نداي آغاز« نيز خواهد آمد» ،آغاز زمـين«
يا »آغاز« كه توجه به آن در تحليل شعر بسـيار بااهميـت اسـت ،اشـاره دارد بـه »آغـاز« هـم
بهعنوان يكي از عناصر فلسفي كه شلينگ ،فيلسوف آلمـاني ،آن را مطـرح مـيكنـد)مايرس،
 (٥٩ :١٣٨٥و هم به بازگشت به آغاز كه در عرفان يا فلسفة ذنبوديسم مطرح ميشود.

براي ذن وصل عرفاني به معناي بازگشت است؛ يعني بازآمدن به حالت آغازيني كـه از
كف رفته است و از اين رو ،انسان براي اين كه همچون جـانوران و گياهـان و هرچيـز
ديگر در مركز زندگي كند ،بايد راهي در پيش گيرد كه نافي هر چيزي اسـت كـه در او
بيرون از مركز قرار ميگيرد).خوشقاني و ديگران.(١٥ :١٣٩٢ ،

»همچنين در اين نقطه}آغاز{ است كه ذهن انسان از مرحلة ويكالپه يا دوبيني ميگـذرد
و وارد سطح نه-ذهن ) (no-mindيا وو  -سين ميشود و ساتوري يا اشراق بـراي او حاصـل
ميشود«)همان( .شلينگ تصوير روشنتري از »آغاز« ارائه ميكند و آن را ماديـت زمخـت و
نمادين نشدهاي ميداند كه پيش از به وجود آمدن زبان وجـود داشـته اسـت)مايرس:١٣٨٥ ،
 .(٥٩نتيجه اين كه »آغاز« ،اصطﻼحي زيستي است كه بـر مكـان و زمـاني ديـرين و ابتـدايي
دﻻلت ميكند كه هويتي آسماني ندارد و راه رسيدن به آن بنـا بـر ذنبوديسـم ،خـالي كـردن
ذهن از دانشها ،يافتهها و حتـي منطـق است)خوشـقاني .(٢٧-٣٥ :١٣٩٢ ،واژة »دانـايي« در
شعر صداي پاي آب ،با اين نگاه ذن متناسب است؛
باغ ما در طرف ساية دانايي بود)سپهري.(٢٧٥ :١٣٧٨:

واژة »دانايي« در اين شعر و كيفيت قرار گرفتن آن در بافت كﻼم ،محدوديت تفسـيري را
كه »باغ ما« ايجاد كرده ،برميدارد و سطح تفسير را به سرنوشت حضرت آدم ،خـوردن ميـوة
ممنوعه)حصول دانايي( و در نهايت فرو افتادن از بهشت كـه در ايـنجـا بـا »بـاغ« متناسـب
است ،پيوند ميزند .عﻼوه براين ،قرينة »طفل« در سطور بعدي شعر ،خاصه كـه بـه صـورت
نكـره آمـده ،سرنوشـت كـودك ،بـالغ شـدن و دانـايي و در نهايـت از دسـت دادن »كوچــة
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سنجاقكها« را به ذهن متبادر ميكند .قرار گرفتن »باغ ما« در »طرف ساية دانايي« ،مـيتوانـد
اشارهاي باشد به حايلي كه بين »دانايي« و »باغ« بوده و همين امر ارنباط بيواسطه را با »بـاغ«
كه همچون بهشت براي آدم بوده ،رقم زده است .همانطور كـه از تحليـل شـعر برمـيآيـد،
راوي شعر به دنبال ارتباط بيواسطه با طبيعت از طريق احساس بهويژه بينايي و چشم اسـت
كه به دليل بزرگسالي و قرار گرفتن در حوزة »دانـايي« و »ايـوان چراغـاني دانـش« از دسـت
رفته است .تكرار فعل »ديـدم« در ادامـة شـعر و پـر بـودن دل راوي شـعر از تـرك »كوچـة
سنجاقكها« و ورود به »ايوان چراغاني دانش« نتيجة پيشگفته را تاييد ميكند..
چشمها را بايد شست ،جور ديگر بايد ديد

واژهها را بايد شست.

واژه بايد خود باد ،واژه بايد خود باران باشد
)همان.(٢٩٢ ،

»واژه« ،كه از منظر راوي شعر بايد شسته شود تا نگاه حقيقي فراهم گردد ،بهطور ضـمني
حجابي است كه سر راه حقيقت قرار گرفته و شسته شدن آن يعني از ميان برداشتن آن بـراي
دستيابي به وصال .عﻼوه بر اين ،در منظومـة »مسـافر« از »مكالمـه«» ،تكلـيم«» ،كلمـات« و
مترادفات آن به عنوان موانع حقيقـت سـخن مـيرود؛ ايـن واژگـان بـر پايـة مجـاز جـزء و
كل)زبان( ،معناي واحدي دارند و در دفترهـاي بعـدي هشـتكتـاب بـه عنـوان مهـمتـرين
حجاب ،نقش بااهميتي را در دريافت يا عدم دريافت حقيقت از منظر راوي بازي ميكنند.
نتيجه اينكه ،منظومة صداي پاي آب برپاية رابطة انسان  -باغ يا انسان  -بهشت بنا نهـاده
شده و شكايت راوي شعر از عدم دستيابي به وصال و يكي شدن با پديـدههـا اسـت .رابطـه
مطرح شده در اين شعر ،بيشتر يك رابطة عاشقانة مبتني بر نگرنده  -نگريسته ،ابزار شـناخت
حواس پنجگانه و حجاب » ،دانايي« و »واژه« است.

 ٢.٣بررسي مؤلفههاي سهگانه در منظومة مسافر

منظومة »مسافر« نيز يك منظومة عرفاني است و راوي شـعر نيـز بـه دنبـال »وصـل« اسـت؛
بنابراين ،نگاه وي عرفاني است .وي به حال »گياهان كه عاشق نورنـد« و بـيواسـطه بـا آن
ارتبــاط مــييابنــد ،غبطــه مــيخــورد و هنــوز بــر ايــن بــاور اســت كــه »وصــل ممكــن
نيست«)همان.(٣٠٨ ،
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خوشا به حال گياهان كه عاشق نورند

و دست منبسط نور روي شانة آنهاست.

نه ،وصل ممكن نيست،

هميشه فاصلهاي هست

)همان.(٣٠٨ ،

وي در ايـن منظومـه بـه »غبـار عـادت« بـه عنـوان مـانع رسـيدن و ارتبـاط بـيواسـطه
اشاره ميكند:
غبار عادت پيوسته در مسير تماشاست
)همان.(٣١٤ ،

»تماشا« نيز يكي از واژگان كليدي در هشتكتـاب اسـت كـه بـه طـور كلـي مبتنـي بـر
احساس و به شكل خاص ،دال بر حس بينايي است .اين نشانه كه در شعر سورة تماشـا نيـز
مطرح ميشود ،در عرفان سپهري ،دو قطب نگرنده و نگريسته را بـه ذهـن متبـادر مـيكنـد.
راوي در پي ديدن بيواسطه است و عادت كردن را مانعي براي ديدن بيواسطه بـه حسـاب
ميآورد .همچنين به زبان و گفتار به عنوان موانع ديدن بيواسطه اشـاره مـيكنـد و خـود را
»دچار گرمي گفتار«)همان (٣٢١ ،ميداند كه »از حرارت تكليم در تب و تاب اسـت«)همـان،
 (٣٢١و اميدوار است كه روزي »مكالمه« محو شود:
ولي مكالمه يك روز محو خواهد شد

و شاهراه هوا را

شكوه شاهپركهاي انتشار حواس

سپيد خواهد كرد

)همان(٣٢٢ ،

عﻼوه بر »زبان« و »تكليم« ،در بند پاياني منظومة مسافر به »شعور« به عنوان مانعي بـراي
رسيدن به حقيقت و »هيچ مﻼيم« اشاره ميكند:
و اتفاق وجود مرا كنار درخت

بدل كنيد به يك ارتباط گمشدة پاك

و در تنفس تنهايي
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دريچههاي شعور مرا به هم بزنيد.

روان كنيدم دنبال بادبادك آن روز

مرا به خلوت ابعاد زندگي ببريد.
حضور »هيچ« مﻼيم را

به من نشان بدهيد

)همان.(٣٢٨ ،

»شعور« نيز تداعي كنندة »دانايي« و متـرادف بـا »دانـش« در دايـرة اصـطﻼحات سـپهري
است؛ امري كه مانع ديدن اسـت و از ايـن جهـت حجـاب دانسـته مـيشـود و راوي شـعر
ميخواهد كه از ميان برداشته شود تا »اتفاق وجـود« او در »كنـار درخـت« بـه يـك »ارتبـاط
گمشدة پاك« بدل شود» .نشان دادن« »هيچ مﻼيم« نيز نشـانهاي اسـت كـه بـر ديـدن دﻻلـت
ميكند و متضمن وجود و حضور نگرنده – نگريسته است و چنانچه اين »ارتبـاط گمشـدة
پاك« حاصل شود ،وصال محقق شده است.

 ٣.٣بررسي مؤلفههاي سهگانه در شعر سورة تماشا

سورة تماشا يكي از اشعاري است كه با »سـوگند« شـروع مـيشـود و در ايـن زمينـه از
برخي سورههاي قرآن كه با قسم شروع ميشود ،متاثر است .هـمچنـين نشـانههـاي ديگـري
مانند »رسالت«» ،رسولي« و »باد را نازل كرديم«)سپهري (٦-٣٧٥ :١٣٧٨ ،در اين شـعر ،ذهـن
را به سوي غلبة نگرش عرفان ايراني اسﻼمي تقويت ميكند؛ امـا در چهـار سـطر اول شـعر
نگاهي كامﻼ فلسفي ،زميني و عرفاني مبتني بر نگاه عرفاني شرق دور ديده ميشود.
به تماشا سوگند

و به آغاز كﻼم

و به پرواز كبوتر از ذهن

واژهاي در قفس است

)همان(٣٧٣ :١٣٧٨ ،

در هشتكتاب ،بند باﻻ به صورت برجسته و با قلم سياهتر نوشته شده است .نشـانههـاي
»تماشا«» ،آغاز كﻼم«» ،پرواز كبوتر از ذهن« و ماندن »واژهاي در قفـس« قابـل اعتنـا هسـتند.
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اگرچه روش سپهري در سوگند ياد كردن از قرآن متـاثر اسـت؛ امـا سـوگند يـاد كـردن بـه
»تماشا« ،متضمن نوع محتواي معرفتي متفاوت در اين شعر است؛ »تماشا« نشانهاي است كـه
بر ديدن دﻻلت ميكند و در آن دو عنصر نگرنده و نگريسته حضور دارند .سوگند ياد كـردن
به »تماشا« تاكيدي بر اهميت امر »تماشا« است .در سطر دوم» ،به آغاز كﻼم« سـوگند خـورده
شده و در سطر سوم» ،به پرواز كبـوتر از ذهـن« و نتجـه نيـز ايـن اسـت» :واژهاي در قفـس
است«)همان(» .تماشا« اشاره به روزگاري بسيار ديرين)آغاز( دارد؛ روزگاري كه انسـان زبـان
نياموخته و تماشاي او به شائبة زبان آلوده نشده است» .آغاز كﻼم« اشاره دارد بـه پديدآمـدن
زبان و كﻼم به عنوان موانعي در راه »تماشا« كه در نتيجة آن »كبوتر« از ذهـن آدمـي »پـرواز«
كرده و واژة »كبوتر« جانشين آن شده است .بر اين پايـه اسـت كـه در سـطر چهـارم اشـاره
ميكند ،آنچه در قفس است ،واژة كبوتر است و نـه كبـوتر! بـه تعبيـري ديگـر ،راوي بـه از
دست رفتن ارتباط بيواسطة نگرنده و نگريسته اشاره ميكند كه تا پـيش از پيـدايش زبـان و
كلمات ،بيواسطه بود؛ اما پس از پيدايش زبان ،اين ارتباط ،به واسطة كﻼم امكان يافته اسـت.
گويي راوي شعر در پي اين برآمده تا علت در قفس كردن كبوتر و از دست رفـتن احسـاس
آدمي را دريابد و به اين نتيجه رسيده كه واژه و زبان ،علت اصلي از دسـت رفـتن احسـاس
راستين نسبت به پديدهها و در قفس كردن آنها است.

 ٤.٣بررسي مؤلفههاي سهگانه در شعر نداي آغاز

شعر »نداي آغاز« يكي از مهمترين اشعار سپهري و »آغاز« يكي از كليديتـرين اصـطﻼحات
اين شعر است .اين شعر در حقيقت ،روايت بازگشت راوي شعر از روزگار مدرن بـه »آغـاز«
است كه در پايان شعر به »وسعت بيواژه« نيز تعبير شده است .روزگـار مـدرن بـه صـورت
يك شب؛ »شب خرداد« و انسانهاي مدرن نيز با تعبيـر »مـردم شـهر« در »خـواب« توصـيف
شدهاند» .خواب« در اين شعر دﻻلت دارد بر بسته ماندن و بسته بـودن چشـم كـه نتيجـة آن
نديدن است)سـعيدي .(١٠٩ :١٣٩٢ ،بـه تعبيـري ،راوي شـعر ،انسـانهاي روزگـار مـدرن را
انسانهايي ميداند كه نميبينند .راوي شعر ،خود نيز از جمله انسانهايي است كه در روزگـار
مدرن واقع است و خواب بر او نيز چيره شده اسـت؛ امـا دو عنصـر طبيعـي ،پيوسـته مـانع
خوابيدن او و درواقع باعث بيداري او ميشوند؛ »نسيم خنك« و »آواز پر چلچلهها« كـه ايـن
دو ،يكي به بساوايي و ديگري به شـنوايي ارتبـاط دارنـد)همان .( ١١٠ ،در چنـين شـرايطي
راوي شعر به دنبال »ديدن حقيقي« است كه در واقع مرتبهاي شـناختي قـويتـر از شـنيدن و
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بساوايي است .آنچه راوي شعر در پي آن است؛ يكي شـدن نگرنـده و نگريسـته اسـت كـه
آرزو ميكند به آن دست يابد:
صبح خواهد شد

و به اين كاسة آب

آسمان هجرت خواهد كرد

)سپهري(٣٩١ :١٣٧٨ ،

نشانة »صبح« در تقابل با »شب خرداد« و به طور كلي ،شب نمودار ديـدن اسـت؛ ديـدن،
امري است كه در شب اتفـاق نمـيافتـد و راوي اميـد دارد در آينـده و بـراي او در »صـبح«
حاصل شود و »كاسة آب« ،استعاره از حدقة چشـم و هجـرت آسـمان بـه آن ،يكـي شـدن
نگرنده و نگريسته است كه در »صبح« اتفاق خواهد افتاد .نيز »صـبح« ،اسـتعاره از روزگـاري
است كه نگرنده و نگريسته يكي شده و به اتحاد برسند .در ادامة شعر ،انسـانهـاي روزگـار
مدرن در دو دسته مطرح ميشـوند؛ آنهـا كـه نمـينگرنـد يـا عاشـقانه نمـينگرنـد و آنـان
كه مينگرند.
من كه از بازترين پنجره با مردم اين ناحيه صحبت كردم،

حرفي از جنس زمان نشنيدم.

هيچ چشمي عاشقانه به زمين خيره نبود.

كسي از ديدن يك باغچه مجذوب نشد.

هيچ كس زاغچهاي را سر يك مزرعه جدي نگرفت.

من به اندازة يك ابر دلم ميگيرد.

وقتي از پنجره ميبينم حوري
 -دختر بالغ همسايه-

پاي كميابترين نارون روي زمين

فقه ميخواند

)همان(.

در سطور باﻻ به دستهاي از انسانها اشاره ميشود كه نگاه آنان با قيد »هيچ« همـراه اسـت؛
نبود نگاه عاشقانه به زمين ،مجذوب نشدن انسان به باغچه ،ناديـده گـرفتن زاغچـه در يـك
مزرعه و پشت كردن حوري به نارون و نديدن آن ،همه و همه بر اين نكته تاكيـد دارنـد كـه
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انسانهاي روزگار مدرن »نميبينند« .البته همه نيز چنين نيستند؛ كساني هم هستند كه عاشـقانه
مينگرند و البته تعداد آنها اندك است و راوي نيز به صورت موردي به آنها اشـاره مـيكنـد.
»شاعره« و »مردي« كه ميپرسد »تا طلوع انگـور چنـد سـاعت راه اسـت؟« مـواردي هسـتند
كه »ميبينند«.
چيزهايي هم هست) لحظههايي پر اوج(

مثﻼ شاعرهاي را ديدم

آنچنان محو تماشاي فضا بود
كه در چشمانش

آسمان تخم گذاشت.
و شبي از شبها

مردي از من پرسيد

تا طلوع انگور چند ساعت راه است
)همان(٣٩٢ ،

راوي شعر اتحاد نگرنده و نگريسته را در شعر با انتساب »تخم« چشم شاعره بـه آسـمان
به عنوان يك پرنده به زيبايي نشان داده است)سـعيدي .(١١٠ :١٣٩٢ ،بـه تعبيـري »شـاعره«،
آنقدر محو تماشاي آسمان است كه تخم چشم او در واقع ،همان تخم پرندة آسـمان اسـت
و وصال نگرنده و نگريسته اتفاق افتاده است.

بازگشت راوي از لحاظ تاريخي رو به گذشته است؛ نشـانة »انگـور« در تركيـب »طلـوع
انگور« با توجه به اين كه انگور مجازا شراب است و شراب نمادي بـراي عشـق ،اشـاره دارد
به روزگاري تاريخي كه عشق و عرفان در اوج بود .راوي از اين هم پـيشتـر مـيرود و بـه
سمتي ميرود كه »درختان حماسي« به عنوان نشانههايي از آن »پيداست« .سپس ،آنجـا را بـا
تعبير »وسعت بيواژه« توصيف ميكند؛ آنجا جايي است كه به بـاور راوي شـعر نگرنـده و
نگريسته يكي ميشوند و به اتحاد ميرسند .آنجا »آغاز« اسـت؛ همـان جـايي كـه شـاعر را
»ندا« ميكرد؛ جايي وسيع كه زبان و كلمات وجود ندارند)وسـعت بـيواژه( و مـانعي بـراي
ديدن نيست.
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همانطور كه از تحليل شعر نداي آغاز برميآيـد ،عاشـق و معشـوق در واقـع نگرنـده و
نگريسته است كه واژه يا زبان بين آن دو ،مانع يا حجاب ايجـاد كـرده و ابـزار شـناخت نيـز
چشم است و تا حدي نيز گوش و به طور كلي حواس پنجگانه.

 ٥.٣نگرش معرفتي سپهري در تا انتها حضور

يكي ديگر از اشعار بسيار مهم و رمزگونة هشتكتاب و آخـرين شـعر آن ،تـا انتهـا حضـور

است كه با اين سطور شروع ميشود:
امشب

در يك خواب عجيب

رو به سمت كلمات
باز خواهد شد

)همان.(٤٥٦ ،

اين شعر اشاره دارد به »كلمات« و مجازا زبان كه به يك »خواب عجيب« ،زيبـا و ديـدني
وارد ميشوند و پس از آن دگرگونيها آغاز ميشود)سـعيدي .(٩٤ :١٣٩١ ،تركيـب »خـواب
عجيب« بر يك موقعيت رويايي ،زيبا و ديدني دﻻلت دارد كه با ورود »كلمات« به آن ،دچـار
دگرگوني ميشود؛ تحول و دگرگوني را با تكرار فعل »شد« و در افعـال »بـاز خواهـد شـد«،
»خواهد افتاد«» ،خواهد غلتيد«» ،فرو خواهد ريخت«» ،خواهد پيچيد«» ،سـر خواهـد رفـت«،
»خواهد پوسيد«» ،تكان خواهد داد«» ،پرپر خواهـد شـد« و »صـبح خواهـد شـد« مــيتـوان
ديد)سعيدي.(٩٤ :١٣٩١ ،
و در نهايت ،شعر با اين سطرها پايان مييابد:
داخل واژة صبح

صبح خواهد شد

)سپهري.(٤٥٧ :١٣٧٨ ،

»صبح« يكي از اصطﻼحات كليدي سپهري است كه در شعر نداي آغـاز نيـز راوي شـعر
به دنبال دستيابي به آن است و معتقد است كه »صبح خواهد شد«؛ اما در پايان هشـت كتـاب
و آخرين شعرش ،سپهري نشان ميدهد كه آن »صبح«ي كه در پي آن است ،اتفاق نمـيافتـد
و »صبح« فقط در »واژة صبح« اتفاق ميافتد)سعيدي.(١٠٠ :١٣٩١ ،
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 ٦.٣ذنبوديسم و روانكاوي

بررسي اشعار سپهري و تجزيه و تحليل آن نشان ميدهد ،انديشه و نگـرش عرفـاني مطـرح
شده در هشتكتاب ،با عرفان ايراني اسـﻼمي از منظـر عاشـق و معشـوق ،ابـزار شـناخت و
حجاب تفاوت اساسي دارد و اگرچه ،رگهها و نشانههايي از تـاثير عرفـان ايرانـي اسـﻼمي و
حتي نشانههايي از آن را در شعر سپهري ميتوان يافت؛ اما نميتوان شعر سـپهري را شـعري
عرفاني مبتني بر عرفان ايراني اسﻼمي دانست؛ به همان ميزان كـه محتـواي عشـناختي شـعر
سپهري با عرفان ايراني اسﻼمي تفاوت دارد؛ شباهت بسيار زيادي با ذنبوديسم در آن يافـت
ميشود .نكتة ديگري كه از اين منظر داراي اهميت است ،شـباهت ذنبوديسـم و روانكـاوي
لكان است؛ از اين رو در بخش بعـد ،ابتـدا روانكـاوي لكـان بـه صـورت مختصـر معرفـي
ميشود و پس از آن از منظر مولفههاي سهگانه تجزيه و تحليل ميگردد.

 ١.٦.٣روانكاوي لكان

ژك لكان ) ،(J. Lacan. 1901-1981از فيلسوفان و روانكاوان معاصر فرانسه است كه مباحـث
مربوط به ناخودآگاه را براي شناخت روان بشري با ديدگاههاي زبانشناسـي سوسـور ) F. D.
 (Suassureتلفيق كرد و با توجه به اهميت ويژة زبان در نظرية فاز آينه ،وي در نهايت به ايـن
نتيجه رسـيد كه »ناخودآگاه سـاختي زبانمانند دارد« )وارد .(١٩٩ :١٣٨٣ ،لكان در نظرية فـاز
آينه ،سه ساحت خيالي ،نمادين و واقع را براي روان آدمي تعريـف مـيكنـد .بـه بـاور وي،
انسان ساحت واقع را بهويژه با آموختن زبان و ورود به ساحت نمادين از دست مـيدهـد و
وارد ساحت خيالي ميشود .بـه بـاور او ،سـاحت نمـادين ) (The symbolic sphereبـه زبـان
تعلق دارد و از زماني آغاز ميشود كه كودك زبان را ميآموزد .وي معتقد است ،كودك با بـه
زبان آوردن كلمات ،كمكم مرزي پنهان را بـين خـود و محـيط پيرامـون احسـاس مـيكنـد.
هنگامي كه مادرش را با واژة »مادر« خطاب ميكند ،واژة »مـادر« بـين او و مـادرش جـدايي
ميافكند .اين جدايي از مادر ،محصول ساحت نمـادين اسـت .بـه اعتقـاد لكـان در سـاحت
نمادين يك ازخود بيگانگي وجود دارد؛ زيرا اگر چه كلمات كودك را بازنمايي ميكننـد؛ امـا
براي او ساخته نشدهاند )ليدر و گرووز .(٨١ :١٣٨٧ ،از اين منظر ،سـاحت نمـادين» ،حـالتي
خارجي نسبت به فاعل نفساني پيدا ميكند و علت اين امر ،آن است كه اين ساحت عميقا با
غير پيوند دارد« )پيركلرو .(٩٩ :١٣٨٥ ،انسان بـا يـادگيري و اسـتفاده از زبـان كـه نظـامي از
نشانهها و متعلق به انسانهاي ديگر ،پيش و همزمـان بـا خـود اسـت ،در واقـع بـراي خـود
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جهاني ديگر را طراحي و ساماندهي ميكند .اين جهان ،جهاني اسـت كـه در ذهـن او قـرار
گرفته و براي جهان خارج يك مابهازا محسوب مـيشـود .از آن پـس ،ارتبـاط او بـا جهـان
خارج نه به صورت مستقيم ،بلكه به واسطة زبان صـورت مـيگيـرد؛ بنـابراين بـراي انسـان
قرارگرفته در ساحت نمادين ،هميشه اين جدايي با جهان خارج وجـود دارد و »زبـان نقـش
سد راه كردن هويت را به عهده دارد« )ليـدر و گـرووز .(٨١ :١٣٨٧ ،بـه بـاور او ،كـودك بـا
آموختن زبان هويت خود يا همان خود بودن خـود را از دسـت مـيدهـد )ايسـتوپ:١٣٨٨ ،
 .(٥٤او پس از بهدست آوردن زبان سعي ميكند جدايي و فقدان مادر را با بهكـارگيري زبـان
جبران كند؛ اما تﻼش روبهفزوني او ،شكاف بين او و مادر را بيشتر ميكنـد .ايـن تـﻼش ،در
نهايــت وي را وارد كاركردهــاي اجتمــاعي و فرهنــگ مــيكنــد و جمــع مــادر و كــودك را
ميگسلد)همان .(٥٤ :لكان اين ازدستدادگي را فقدان ) (Lackمينامد و به ايـن علـت زبـان
يا ساحت نمادين را ديگري بزرگ به شمار ميآورد كه انسان به عنوان موجـودي محـدود و
زمانمند ،درون آن متولد ميشود و آن را ميآموزد تا بتواند با ديگران ارتبـاط برقـرار كنـد و
بدين خاطر است كه »اميال انسان عميقا به كﻼم و اميال ديگران وابسته است« )هـومر:١٣٨٨ ،
.(٦٩-٦٨

 ٢.٦.٣ذنبوديسم و روانكاوي لكان

چنانكه در مطالب باﻻ بيان گرديد ،رابطهاي كـه در روانكـاوي لكـان و در نظريـة فـاز آينـه
وجود دارد ،بر پاية رابطة كودك – مادر استوار است؛ كودك و مادر هر دو عاشق هم هسـتند
و بين آنها رابطهاي احساسي برقرار است .كودك تا شش ماهگي و قبل از آمـوختن زبـان در
ساحت پيشازباني زندگي ميكند و از منظر لكان ،بـين او و مـادر جـدايي وجـود نـدارد .بـا
يادگيري زبان و ورود به ساحت نمادين ،واژة مادر به جاي مادر مينشيند و ايـن اولـين گـام
براي ورود به مرحلة جدايي از مادر است .جدايي از مادر هنگام ورود به مرحلة نوجـواني و
حضور در اجتماع پررنگتر ميشود و شكاف عميقي ميان كـودك و مـادر ايجـاد مـيشـود.
لكان اين مرحله نام پـدر يـا قـانون پـدر) (The name of fatherمـينامـد)هومر.(٨٣ :١٣٨٨ ،
اهميت نظرية لكان زماني بيشتر ميشود كه بدانيم اگرچه اين نظريه بر پاية رابطة مادركـودك
تبيين شده؛ اما در واقع طرح اين سه ساحت براي تبيين روان انساني است .انسـان بزرگسـال
در ساحت خيال زندگي ميكند و با يـادكرد گذشـته ،پيوسـته قصـد بازگشـت بـه روزگـار
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پيشين)ساحت واقع( و پيوستن دوباره به مادر دارد؛ اما ساحت نمادين بين او و مـادر حائـل
ايجاد كرده است.

مهمترين وجه شباهت نظرية لكان و ذنبوديسم اشاره به زبان يا سـاحت نمـادين اسـت
كه در ذنبوديسم بر ناتواني آن در شناخت حقيقت تاكيد ميشـود؛ امـا از ديـدگاه لكـان ،بـه
عنوان مانعي در راه شناخت حقيقت مطرح ميشود .هـمچنـين در هـر دو مكتـب ،احسـاس
براي درك پديدهها اهميت خاصي دارد و رابطه نيز رابطة انسان – خـدا نيسـت؛ بلكـه ميـان
انسان و ساير پديدهها در جريان است .از طرفي ،بازگشت به آغاز و طبييعت اوليه و روزگـار
انسان نخستين كه در ذنبوديسم و نيز اشـعار سـپهري بـر آن تاكيـد شـده)فروردين:١٣٥١ ،
 ،(٤١در روانكاوي لكان به صورت بازگشت به دوران پيوستگي با مادر نمود يافته است.

 ٣.٦.٣لكان و سپهري

در مباحث پيشـين بـه شـباهت ذنبوديسـم و روانكـاوي اشـاره شـد .رابطـة روانكـاوي و
ذنبوديسم بسيار نزديك است و توضيح بيشتر دربارة آن مجالي ديگر ميطلبـد .امـا در ايـن
بخش به اين نكته خواهيم پرداخت كه آيا ميتواند ديـدگاه شـناختي و معرفتـي موجـود در
هشتكتاب متاثر از نظريات روانكاوي لكان باشد؟ با توجه به شباهت بسـيار زيـاد ديـدگاه
شناختي سپهري و روانكاوي لكان از منظـر زبـان بـه عنـوان مـانع شـناخت ،زمينـي بـودن
شناخت ،بازگشت به گذشته ،توجه به معرفت احساسي و  ...بهويژه كـه ايـن شـباهتهـا در
هشتكتاب نيز يافت ميشود و سپهري تا حدودي بـه زبـان فرانسـه آشـنايي داشـته ،كتـب
فلسفي ميخوانده و پيوسته به دنبال يافتن حقيقت بوده اسـت ،مـيتوانـد موضـوع تحقيقـي
جداگانه باشد و اين سواﻻت مطرح شود كه آيا روانكاوي لكان نيز منبع سپهري در شـناخت
جهان بوده و آيا ميتواند آبشخور اصلي نظرية فاز آينة لكان نيز ذنبوديسم باشـد؟ چـرا كـه
در شباهت ساحت نمادين با زبان در ذنبوديسم ترديدي نيست و هـر دو نيـز زبـان را مـانع
شناخت معرفي ميكنند؛ عﻼوه بر اين با توجه به شـباهتهايي كـه مطـرح شـد ،مـيتـوان بـه
شباهت شناختي و معرفتي ميان ديدگاه روانكاوي لكان و محتواي شناختي شعر سپهري نيـز
اشاره كرد)ر.ك .سعيدي (١٠٣-٨٣ :١٣٩١ ،و )سعيدي.(١١٨-٩٩ :١٣٩٢ ،
با توجه به نكات مطرح شده و با توجه به قرائن ديگري ماننـد ، Budhiعنـوان شـعري از
سپهري كه اشارة مستقيم دارد به درختي كه بودا زيـر آن بـه مراقبـه نشسـت و »نيلـوفر« بـه
عنوان سمبلي براي عارف و عرفان بودايي و نيز اشارة مستقيم به »آغاز« و بازگشت بـه آن در
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شعر »نداي آغاز« ،ترديدي باقي نميمانـد كـه آبشـخور اصـلي انديشـه و معرفـت سـپهري
ذنبوديسم است و شياهت روانكاوي لكان و انديشههاي معرفتي سپهري نيز ميتواند ناشـي
از تاثيرپذيريهاي هر دو از ذنبوديسم باشد؛ امري كه به پژوهش جداگانهاي نيز نياز دارد.

سپهري به دنبال ديدن بيواسطه يا به تعبيري وصال ديداري با پديدهها است؛ امـري كـه
در خوابديدن و »خواب عجيب« براي خواببيننده حاصل ميشود؛ اما چنـانكـه مـيبينـيم
اين وصال براي شاعر تحقق نمـييابـد و علـت آن نيـز زبـان و كلمـات عنـوان مـيشـود.
پديدههاي ديداري پس از حضور و يادگيري زبان به نشانههايي ذهني و زباني تقليل مييابنـد
و از آن پس ارتباط انسان-پديده با حائل زبان مواجه ميشود و بـه همـين علـت اسـت كـه
»صبح« »داخل واژه«» ،صبح« ميشود.

 .٤نتيجهگيري

عرفان در آثار سپهري يكي از چالش برانگيزترين موضوعات سپهريپژوهي است .چنـانكـه
بيان شد ،بيشترين اختﻼف دربارة آبشخور شناختي سپهري ،ميان معتقـدان بـه تـاثير عرفـان
ايراني اسﻼمي و باورمندان به نگرش ذنبوديسم است .در ايـن مقالـه ،بـا طـرح سـه عنصـر
ساختاري؛ عاشق و معشوق ،ابزار شناخت و حجاب به تحليل اشعاري از چهار دفتـر پايـاني
هشتكتاب پرداخته است .نتيجـه ايـن كـه در نگـاه سـپهري غلبـه بـا عرفـان شـرق دور و
ذنبوديسم است و تفاوت آشكاري با عرفان ايرانـي اسـﻼمي مشـاهده شـد .در ايـن اشـعار
عاشق و معشوق ،انسان و عناصر طبيعي است و ابـزار شـناخت نيـز چشـم اسـت و از ايـن
جهت با دو قطب نگرنده – نگريسته در نگرش ذنبوديسم همخـواني دارد .سـپهري در پـي
ارتباط بيواسطه با پديدهها از طريق چشم است؛ امري كـه در عرفـان ايرانـي اسـﻼمي »دل«
عهدهدار آن است .عﻼوه بر اين سپهري به دانايي ،دانش ،عادت و در دفاتر پايـاني بـه واژه و
زبان به عنوان موانع اصلي يكي شدن نگرنده و نگريسته اشـاره مـيكنـد و در نهايـت بـدين
واقعيت تلخ اشاره ميكند كه »وصل ممكن نيسـت« و »هميشـه فاصـلهاي هسـت« و علـت
اصلي آن را در شعر تا انتها حضور ،پديد آمدن زبان ميداند .همچنين ،يكي شـدن نگرنـده و
نگريسته از طريق احساس ،حقيقتي است كه سپهري به دنبال آن است و تﻼش پـيگيـر وي
در نهايت به اين نتيجه رسيد كه »صبح« فقط در »واژة صـبح« اتفـاق مـيافتـد و زبـان نقـش
امتناعي را بازي ميكند .عﻼوه بر اين ،به شباهت ديدگاه شناختي سپهري و روانكاوي لكـان
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نيز اشاره شد؛ اما با توجه به قرائن ديگري كه در متن مقاله آمـد ،مـيتـوان آبشـخور اصـلي
ديدگاه سپهري را ذنبوديسم دانست.

كتابنامه

آتشي ،منوچهر )» .(١٣٦٩حرفهايي درباره سپهري« ،كلك ،دوره اول ،شماره  ،٥مرداد ،از صفحة .٤٧-٥١

اسدي كيارس ،داريوش ) .(١٣٨٧تنديس سهراب سپهري ،تنديس ،سيام مهـر ،شـمارة  ،١٣٥از صـفحة٤
تا .٦

اسكوئي ،نرگس )» .(١٣٨٤خواب شفاف مجموعه »زندگي خوابها«ي سهراب سپهري و بررسـي تطبيقـي
آن با نكاتي از عرفان فارس« ،ادبيات فارسي ،شمارة  ،٣از صفحة  ١٥٤تا .١٦٥
افشار ،كرم )» .(١٣٧٣سپهري صورتگر صبور لحظـههـا« ،ادبسـتان ،سـال  ،٥شـمارة  ،٥٣ارديبهشـت .از
صفحة  ٤٠تا .٤٢
اقبال ،فرزاد )» .(١٣٨٧مـن مسـلمانم )گرايشـات دينـي در اشـعار سـهراب سـپهري(« ،كيهـان فرهنگـي،
ارديبهشت ،شمارة  ،٢٥٩از صفحة  ٦٤تا .٦٧

ايستوپ ،آنتوني ) .(١٣٨٨ناخودآگاه ،ترجمة شيوا رويگران ،چاپ دوم ،تهران ،نشر مركز.
باباچاهي ،علي )» .(١٣٥٨از حجم سبز عرفان و عشق« ،بامداد ١٥ ،آبان،صفحة .٦

باقري ،مرتضي )» .(١٣٦٩سپهري و بحران هويت« ،ادبستان ،سال اول ،شمارة  ،١مهر ،از صفحة .٢٧-٢٦

براهني ،رضا )» .(١٣٤٦اول انسان بعد عرفان ،آشنايي با يك بچه بودايي اشرافي« ،فردوسي ،شـماره ،٨٤٥
 ١٠بهمن ،از صفحة  ٢١تا .٢٢

پاينده ،حسين )» .(١٣٨٤تباين و تنش در ساختار شعر »نشاني«« ،گوهران ،بهار و تابسـتان ،شـمارة  ٧و.٨
از صفحة  ٢٤٤تا .٢٥١
پرفر ،محمد )» .(١٣٧٤شناور در افسون گل سرخ« ،اطﻼعات ٢٩ ،تير ،صفحة.٦

پروهان ،مرضيه )» .(١٣٧٠نشاني از دوست ،گفتگو با پروانه سپهري« ،ادبستان ،شمارة  ،١٩صفحة .١٢

پورهادي ،محمد ابراهيم ) .(١٣٧٩سيب :نگـاهي تـازه بـر اشـعار سـهراب سـپهري ،چـاپ اول ،شـيراز،
انتشارات اشتاد.

پيركلرو ،ژان ) .(١٣٨٥واژگان لكان ،ترجمة كرامت موللي ،چاپ اول ،تهران :نشر ني.

حافظ ،شمسالدين ) .(١٣٨٢ديوان ،چاپ اول ،تهران :زرين و سيمين.

حجتي ،ناصر )» .(١٣٧٢به ياد آن كه آواز شقايق داشت« ،اطﻼعات ١٧ ،مهر ،ص .٦

حسامپور ،سعيد و عبدالرضا سعيدي )» .(١٣٩٥معاني القايي شعر نشاني بر پاية همنشيني نشانههـا« ،شـعر
پژوهي)بوستان ادب( ،سال هشتم ،شمارة دوم ،پياپي  ،٢٨از صفحة .١٠٦-٨٣
حقيقت ،عبدالرفيع ) .(١٣٧٠تاريخ عرفان وعارفان ايراني ،چاپ اول ،تعران :نشر كومش.

بررسي خاستگاه عرفان در »هشتكتاب« بر اساس سه مولفة عرفاني١٢٣ ...

خوشقاني ،ندا و امير عباس عليزماني )» .(١٣٩٢زندگي به مثابة معنا)بررسي معناي زندگي در آيـين ذن و
مقايسة آن با اديان خدامحور(« ،الهيات تطبيقي ،سال چهارم ،شمارة نهم ،بهـار و تابسـتان ،از صـفحة
.٤٠-٧
دباغ ،سروش ) .(١٣٩٤فلسفة ﻻجوردي سپهري ،چاپ اول ،تهران :صراط.

دســتغيب ،عبــدالعلي ) .(١٣٨٥بــاغ ســبز شــعر )نقــد و تحليــل اشــعار ســهراب ســپهري( ،انتشــارات
آميتيس ،تهران.

رسمي ،سكينه )» .(١٣٨٩همپيوندي درخت و اشراق و بازتـاب آن در اشـعار سـهراب سـپهري« ،مجلـة
دانشكده ادبيات و علوم انساني تبريز ،پاييز و زمستان ،شماره  ،٢٢٠صص .٦٦ - ٤٣
رقيبدوست ،شهﻼ ) .(١٣٨٤سهراب سپهري و والت ويتمن :همسفران روشني ،متنپژوهـي ادبـي :بهـار،
شماره ) ٢٣علمي -ترويجي( ،از صفحة  ١٢٣تا .١٤١

روزبه ،محمدرضا )» .(١٣٨١نگاهي به شـعر روان »آب« )سـهراب سـپهري ،«(١٣٠٧-١٣٥٩ ،هنـر :بهـار،
شماره  ،٥١صص  ١٤تا .٢٢
سپهري ،سهراب ) .(١٣٧٨هشتكتاب .تهران؛ طهوري.

سجادي ،سيد جعفر ) .(١٣٧٣فرهنگ اصطﻼحات و تعبيرات عرفاني ،چاپ دوم ،تهران :طهوري.

سعيدي ،عبدالرضا )» .(١٣٩١نقد شعر »تا انتها حضور« ،اثر سهراب سپهري از منظر رشد رواني سـوژه در
روانكاوي لكان« ،ادبيات پارسي معاصر ،سال دوم ،شماره دوم ،از صفحة .١٠٣-٨٣
سعيدي ،عبدالرضا )» .(١٣٩٢خوانشي لكاني از شعر نداي آغاز« ،شعرپژوهي)بوستان ادب( ،سـال پـنجم،
شمارة سوم ،پياپي  ،١٧از صفحة .١١٨-٩٩

سنجري ،محمود ) .(١٣٧٨مكاشفة هشت به تماشاي شعر سهراب سپهري ،چاپ اول ،تهـران؛ انتشـارات
فراديد ٣٠١ ،صفحه.

شريفيان ،مهدي )» .(١٣٩٢خوانش شعر سهراب سپهري بر اسـاس نظريـه گفتمـان« ،عرفيانيـات در ادب
فارسي ،بهار ،سال چهارم ،شمارة  ،١٤از صفحة  ٨٥تا .١٠٨
شريفيان ،مهدي )» .(١٣٨٥نقد عرفاني شعر نشاني سهراب سپهري« ،مجلة علوم انسـاني دانشـگاه الزهـرا
)س( :زمستان ١٣٨٥و بهار  .١٣٨٦شمارة  ٦١و  ،٦٢از صفحة  ١٥٧تا .١٨٢
شميسا ،سيروس )» .(١٣٦٩سفر به فراسو« ،كيهان فرهنگي ،ارديبهشت ،شمارة  . ٧٤از صفحة  ٣٢تا .٣٥
شميسا ،سيروس ) .(١٣٨٢نگاهي به سپهري .چاپ هشتم ،تهران :نشر صداي معاصر.
ضرابيها ،محمد ابراهيم ) .(١٣٨٤نگاه ناب؛ تفسيري جامع ،نمـادين ،عرفـاني و ادبـي از مجموعـه اشـعار
هشت كتاب سهراب سپهري ،چاپ اول ،تهران؛ نشر بينادل.
عابدي ،كاميار )» .(١٣٧٢اي بهشت پريشان پاك پيش از تناسب ،نگاهي بر كتاب »نيلوفر خاموش« نوشـته
دكتر صالح حسيني« ،ادبستان ،سال چهارم ،شمارة  ،٤١ارديبهشت ،از صفحة .٢٧ -٢٤

فروردين ،پرويز ) .(١٣٥١ذن ،تهران؛ چاپخانة بهمن.

 ١٢٤ادبيات پارسي معاصر ،سال هشتم ،شمارة اول ،بهار و تابستان ١٣٩٧

فهيمكﻼم ،محبوبه )» .(١٣٨٧بودلر و سپهري در جست وجوي بهشت گمشده« ،مطالعات ادبيات تطبيقـي،
زمستان ،شماره  ٨از صفحة  ١٢٥تا .١٣٥

قوام ،ابوالقاسم و عباس واعظزاده )» .(١٣٨٨تنهايي در برخي صوفيانههاي شعر فارسي بـا رويكـرد ويـژه
به شعر سهراب سپهري« ،مطالعات عرفاني :بهار و تابستان  ،١٣٨٨شمارة  ،٩از صفحة  ٩٩تا .١٣٤

كاوياني ،شيوا )» .(١٣٦٨انديشه فلسفي سهراب سپهري« ،چيستا ،سال هفتم ،شماره  ،١مهر ،صص .٥٣-٣٥

كريمي ،بيژن )» .(١٣٦٦ما هنوز در جاده ابريشم زندگي ميكنيم« ،آدينـه ،دوره اصـل ،شـماره  ،١٥مـرداد،
.٢٣٢ -٢٢٩
كومله ،نيك سرشت )» .(١٣٧٢سپهري تحريف شده« ،آدينه ،ص .٩٤

ليدر ،داريان و جودي گروزر ) .(١٣٨٧ﻻكان ،ترجمة محمد رضا پرهيزگار .چاپ اول ،تهران :نشر نظر.
مايرس ،توني ) .(١٣٨٥اسﻼوي ژيژك ،ترجمة فتاح محمدي ،چاپ اول ،زنجان :نشر هزارة سوم.

مختاري ،حسين )» .(١٣٧٢ساية نيلوفر؛ نظري بر يـك شـعر سـهراب سـپهري« ،ادبسـتان ،سـال چهـارم،
شمارة  ،٤٣تير ،از صفحة  ٣٢تا .٣٥

معمار ،ثريا )» .(١٣٧٧تحليل محتواي پـنج كتـاب پرخواننـده و پرفـروش )قسـمت اول» :هشـت كتـاب
سهراب سپهري« و »بر باد رفته«« .فرهنگ اصفهان ،پـاييز و زمسـتان ،شـمارة  ٩و  ،١٠از صـفحة
.١٠١ - ٨٩

مقدادي ،م )» .(١٣٧٢شرق اندوه به استفساره از شعر نداي آغـاز« .مجلـه كيـان ،سـال سـوم شـمارة ،١٢
خرداد ،از صفحة  ٥٦تا .٥٩
موﻻنا ،جﻼلالدين ) .(١٣٧١مثنوي معنوي ،تصحيح نيكلسون ،چاپ دهم ،تهران :اميركبير.

نوروزي ،جهانبخش )» .(١٣٨٨چه كسي غزليات سعدي را به چهـار بخـش تقسـيم نمـوده؟ و بـه چـه
علت؟« ،بوستان ادب ،دورة اول ،شمارة دوم ،پياپي  ،٥٦/١از صفحة ١٥٨تا .١٧٨
نيكلسون ،ر.ا ) .(١٣٧٢عرفان عارفان مسلمان ،چاپ اول ،مشهد ،انتشارات دانشگاه فردوسي.

واردي ،زرينتاج )» .(١٣٨٤باغ عرفان سهراب« ،مجلة دانشكدة ادبيـات و علـوم انسـاني دانشـگاه شـهيد
باهنر كرمان ،دورة جديد ،شمارة )١٨پياپي  ،(١٥از صفحة  ٢٣٩تا .٢٦٢
وارد ،گلن ) .(١٣٨٩پستمدرنيسم ،ترجمـة قـادر فخـر رنجبـري و ابـوذر كرمـي ،چـاپ سـوم ،تهـران:
نشر ماهي.

وزيرنيا ،سيما وغزال ايراندوست ) .(١٣٧٩زير سپهر آبي سهراب ،چاپ اول ،تهران :قطره.

هنگامه )» .(١٣٨٥سهراب و زن اثيري او« ،سمرقند ،پاييز و زمستان ،شمارة  ١٥و  .١٦از صفحة .٢٣٨-٢٢٣

هومر ،شون ) .(١٣٨٨ژاك لكان ،ترجمة محمد علي جعفري و سيد محمد ابـراهيم طاهـايي ،چـاپ اول،
تهران :ققنوس.

ياحقي ،جعفر و پارسا شمسي )» .(١٣٨٧امپرسيونيسم در شعر سهراب سپهري« ،فصلنامة علمـي  -پژوهشـي
دانشگاه الزهرا)س( ،سال هجدهم ،شمارة  ،٧٤زمستان ،از صفحة  ٢٢٧تا .٢٤٦

١٢٥ ...بررسي خاستگاه عرفان در »هشتكتاب« بر اساس سه مولفة عرفاني

An investigation into the mystical origin of Sepehri’s Hasth-Ketab based on three mystical
components of lover and beloved, the tools of cognition and veil

