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  در شعر سهراب شهر نور و ظلمت

  *يمحمدعلي گذشت
  **بهروز رومياني

  چكيده
ايـن  . رو هستيم هروب ،يعني عالم نور و ظلمت ،بيني ايراني با دو عالم ويژه جهاندر 

در تقسيم جهان به دو بخـش تحـت    زردشتمند  برگرفته از تعاليم ارزش دو عالم
ها مانـدگاري   مكتبكه با نفوذ در باورها و اي  انديشه. اهورا و اهريمن استة سلط

  .خود را تضمين كرده است
. كنـيم  مـي  وضـوح مشـاهده   بهدر شعر سهراب سپهري بازتاب اين دو عالم را 

عـالمي   ،برخالف عالم ظلمت يـا دنيـا   ،نور كهكشيدن عالم  تصويربه  براي سهراب
او شـهر نـور را   . ايراني و اسالمي استعانت طلبيده استة ماي بنانتزاعي است از دو 
و تصـوير بـاغ كـه برگرفتـه از تعـاليم       ،شهر ايراني آرمانكران،  بر اساس روشني بي

، نگرشي كـه البتـه پـيش از اشـعار وي در متـون      است اسالمي است طراحي كرده
  .است مطرح بودهعرفاني نيز 

  .كران ، روشني بيبهشت عالم ظلمت،، رنو عالمسهراب سپهري،  :ها واژهكليد
  
  مقدمه. 1

سبك شعر معاصر فعاليت ادبي خـود را بـا انتشـار     صاحبمند و  سهراب سپهري شاعر توان
جـواهري  ( آغاز كـرد  1326در  عشق آرامگاه يا چمن كنار درش با نام شعر ةمجموعاولين 
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ادبـي، تحـوالت   ة شـاعري و حضـور در عرصـ   هاي  در طي سال .)507/ 1: 1377گيالني، 
گيري در روند سرايش وي، هم از نظر وزن هم از نظر محتوا و هم از نظر گرايش بـه   چشم

پيرو مكتب  ،چمن كنار در ،شعر خودة وي در اولين مجموع. شود مي مالحظه ،مكاتب ادبي
ـ      . است رومانتيسم غـزل  ة اكثر اشعار اين مجموعـه در قالـب سـنتي و بـا محتـوايي در ميان

پس از ايـن   .)642/ 2: همان( اند سروده شده كالسيك پارسي و رومانتيسم نوظهور اروپايي
در اين مجموعـه او ماننـد بسـياري از    . منتشر كرد 1330را در  مرگ رنگمجموعه، او دفتر 

   :و سبك و نگاه نيما در شعر استر دنبالهشعراي معاصر آن روزگار 
 بيش از سهراب سپهري شاعري اسـت كـه مـا    رنگ مرگة حضور نيما يوشيج در مجموع

شديداً متأثر از  رنگ مرگو حتي تركيبات  ،مضامين، فضا، وزن، لحن، تعبيرات. شناسيم مي
  .)512/ 1: همان( نيماستة روحي

توليد اشعاري با نمود فضاي پر از خفقان گرچه بايد متذكر شد كه اين تقليد صرفاً منجر به 
 .ويژه گرايش سوسياليسـتي آن بـود   به نگرشي كه متأثر از رئاليسم .و سركوب آن روزها شد

گرايشي  ؛بينيم مي پس از اين مجموعه، او را پيرو هوشنگ ايراني و بالتبع مكتب سوررئاليسم
  .خاصي به اشعار او دادة وجه، يتكه در نها

گرايشي كـه   .از مكاتب عرفاني شرق نيز متأثر بود مكتب سوررئاليسم عالوه بر سهراب
بـدان اشـاره    هم در آثارش شواهدي در تصديق آن وجود دارد و هم پژوهنـدگان آثـار وي  

پذيري سـهراب از مكاتـب عرفـاني هنـد بـيش از       تأثيرگران به  گرچه اين پژوهش .اند كرده
گر ايـن مطلـب اسـت كـه او در      ي شواهد بياناما برخ ،اند كردهمكاتب عرفان پارسي اشاره 

  :است تر به عرفان ايراني متمايل بوده محتوا بيش
 و يعرفـان  يمبنا سبز حجم و ،مسافر ،آب يپا يصدا يعني يسهراب سپهر يدر آثار اصل

) شناسـا (عارف  :است نيشود كه به صورت خالصه چن يم دهيد يا يفكر منسجم دستگاه
الوقت است و از  ابن. كند يم ياو سفر در جادة معرفت است در لحظة حال زندگ يكه زندگ

عارف وقت خود است و مترقب است تا نفحات را كه همان . است دهيو مستقبل بر يماض
  ).20: 1382 سا،يشم( ابديهاست در واردات لحظه

  :مكتب خراسان است ةشميسا اين عرفان ادامبه نظر 
ـ يا ليادامة زندة همان عرفان مكتب اص يعرفان سهراب سپهر  خيمشـا  مكتـب  يعنـ ي يران

 ديابوسـع  لياز قب يبزرگان ياو به آرا ياست و آرا) عراق خيدر مقابل مكتب مشا( خراسان
  ).28: همان( است هيشب موالنا مخصوصاً و ريالخ ابو
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شمار وي به عناصـر فرهنگـي و عرفـاني هنـد      توان منكر اشارات بي نمي هرچند كه
 بـودايي ديـده  ة پيوسـتگي او بـا انديشـ    بـارة نظرهاي فراوانـي در   اظهارجا كه  آن، تا شد
بـه  كـه  برد  ميبودا پناه  آئيناند كه به مباني  دانستهگرا  گاه او را شخصيتي درون .شود مي

  :رستگاري دست يابد
و  يبردن به مبان در پناه صهيخص نيداشت و ا ييگرا درون تيشخص هشت كتابشاعر 
بـه   يژگـ يو ني، شاعر با همنيگذشته از ا. شود يم حفظ بودا آئينگون  گونه يها جلوه
او در مقابـل   مـان يكـه بـه ا   ياز رسـتگار  ياسـت؛ نـوع   يفـرد  يرسـتگار  كيـ دنبال 

كنـد   يكمك م يغرب يها آئينكننده و نادرست فرهنگ و  ريو تحق زيهجوآم يكاركردها
  .)124: 1375 ،يعابد(
  :اند دانستهطلب شاعر  صلحة وابستگي را متأثر از روحيو زماني اين 

 اش، به دنبال مأمني است و اين مـأمن  جويانه صلحطلب و  آرامشة به دليل روحي ،شاعر
 دسـت آمـده اسـت    بهشبيه به آن هاي  در پناه ورودش به قلمرو دنياي بودايي و گستره

  .)144: همان(
كشد همان است  مي انتظار سهراب را ،روشنهاي  در پشت آب ،حتي رستگاري خاصي كه

  :كه بودا نيز تجربه كرده است
زيسـت معتقـد اسـت بـه روشـني و      ة شهر خود به پاكي خوش آرمانشاعر براي رسيدن به 

هـاي روشـن درياهـا بـه رسـتگاري نزديـك و        در پشت آب ،چونان كه بودا، درخشندگي
  .)28: 1377 الهامي،( شود مي تر نزديك

. شـرقي را تضـمين كنـد   هـاي   آئـين  همـة تواند اتصال  مي است كه و البته خود برزخي
 جا آن« :دهد مي ها را در كنار هم قرار آئينها و  فرهنگگونه كه سپهري خود، بزرگان اين  آن

رسد، به  مي زند، به گرنمان مي جا اناالحق اين. پايان نيارد پيوست بيبه . انسان خدا نتواند شد
  .)و ـ د: 1340، سپهري( »يابد مي شود، به تائو راه مي پيوندد، بودا مي برهمن

 رو هها، از اين نظر كه مخاطب را با دوگانگي و تضاد در برداشت روبنظر  اظهارقطعاً اين 
اما بايد به اين نكته نيز توجه كرد كه گرايش خاطر سپهري به  ،آميز خواهد بود ترديدكند،  مي

  :عرفان هند دائمي نبوده است
برايش ايجاد كرده بود، تا حـد   ‘بودا’ آئينوسيعي كه ة از جاذب ‘بهشت انديشه’سپهري در

 ـ  شاعر: پردازد مي ،كند مي ي كه در آن به دنيا آمده و زندگييبه قلمرو. آيد مي زيادي بيرون
  .)182: 1375، عابدي( نقاش ايراني، از مردم كاشان
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  :دهد مي در مقطعي خاص از شاعري او رخ اين گرايش ظاهراً
 آغـاز  ‘صـداي پـاي آب  ’عرفـاني ديـن از   هـاي   و اليه، رويكرد شديد شاعر به عرفان

جديد معاصر ايران جايي براي  ‘ناسوتي’شعر ة در ميان انبوه ‘الهوتي’شود و شعر  مي
با اشـاره بـه شـرق و     آوار آفتابة تقابل فضاهايي كه سپهري در مقدم. كند مي خود باز

 ملموس آريايي رنگ ديگري بـه خـويش  ة ر يك محدودغرب جهان، نشان داده بود، د
  .)185 :همان( گيرد مي

تمـامي عناصـر و   « بلكه ،البته اين به معناي روگرداني كامل از مباني فكري شرق نيست
نشاند و به ميعاد  مي ها و اديان شرق دور و نزديك را در كنار هم آئينقابل جذب هاي  گونه
و جغرافيـايي هرگـز    ،دليل مرزهـاي متعـدد سياسـي، دينـي    كه در دنياي كهن، به اي  ديرينه

  .)همان( »پوشاند مي عملة آمد، جام نمي وجود به
  

  عرفان ايراني. 2
عرفـان  « :انـد  دانستهفرهنگ كهن ايراني ة را بازماند برخي آنعرفان ايراني گرايشي است كه 

هاي  فلسفي در قرنصورت نهضت فرهنگي و  هايراني يكي از مظاهر فكري ايرانيان بود كه ب
مشترك عرفـان  هاي  بسياري از ريشه .)337: 1370 حقيقت،( »گر شد نخستين اسالمي جلوه

اين جريان فكري را متأثر از  ،مثالً. ارائه شده است و اديان ايراني در مقاالت و كتب تحقيقي
تلقي شده  زردشتچه تعليم  موارد شباهت بين عقايد صوفيه با آن« :اند دانسته زردشتدين 

پندارد  مي ،مهرداد بهار، گونه كه استاد فقيد آنيا  .)23: 1363 كوب، نيزر( »استاست بسيار 
  :نددارمهري ة عياري و عرفاني ريشهاي  نهضتة هم

 آئينو عرفاني داراي عقايدي بودند كه با  ،عياري، دهقانيهاي  در دورة اسالمي همة نهضت
دهقاني هاي  يافتن خداوند در رهبر نهضت جسماز آن جمله ، مهر شباهت بسيار داشته است

  .)40: 1374، بهار( و شهري و عالقه به ايجاد برابري در ميان ايشان است

  :ندمعتقد اسالمي اين مكتبهاي  محققاني به ريشه هم است كه هنوز گفتنيالبته 
، گرداند ميبر) ص(خود را به زمان حيات پيامبر اسالم  أمنش سرها و   ريشهتصوف اسالمي 

 گيـرد  مـي  آوري گرديده الهـام و اشـتياق   جمع قرآنو از سخنان وحياني آن جناب كه در 
  .)71: 1374، شيمل(

العـالء عفيفـي در    ابـو مـثالً   ،جوينـد  مـي  مشترك و جهاني براي آناي  البته كساني كه ريشه
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هاي متفـاوتي كـه   نظر  اظهاراز  است، نگاشته تصوف ريس و شيدايپة كه بر ترجماي  مقدمه
، آريـايي، مسـيحي  هـاي   تصوف را به يكـي از انديشـه  ة كدام در تالش است تا سرچشم هر

ها  ديدگاهو پس از ذكر اين  ؛)10: 1357 ،سونلنيك( اند منتسب كند، سخن گفته...   وهرمسي 
  :دنافزاي مي و اند ممكن دانسته  غيرتعيين منشأ واحد را 
از عوامل زماني و مكاني موجود در هـر عصـر   ، مذهبيهمانند هر جنبش انقالبي ، تصوف

 مايه گرفته و در ساية تحوالت عمومي جبري كه تاريخ سه قرن اول اسالم را دربـر گرفتـه  
و شايد بتوان گفت كه تصوف خود نتيجـة مسـتقيم ايـن تحـوالت بـوده      . رشد كرده است

كـاري اسـت    احـد و أمنشـ ها به اصـل و   گونه جنبش اينكوشش در اثبات وابستگي . است
، واحدي تصور كرد أمنشها اصل و  ند كه براي آنا تر از آن پيچيدهها  زيرا اين جنبش ،بيهوده

  .)11: همان( ها را به مصدر معيني منسوب داشت و يا پيدايش و حيات آن

تـوان   مـي  صـراحت  به اما ،اين پژوهش خارج استة گرچه تعيين آبشخور عرفان از عهد
فرهنگـي ايرانيـان   ة اش را بـا پيشـين   پيوستگيكه  ،عرفان ايرانية مشخصترين  عمدهگفت كه 

به در عرفان اسالمي  كه اي است؛ عالوه بر توجه ويژهحفظ كرده است، مبحث نور و ظلمت 
  .كردتوان مالحظه  مي باره را در اشعار سهراب در ايناي  اين مبحث شده است، نمود گسترده

 
  ايرانية در انديش ظلمت و نور. 3

نـور و  « اديان و مكاتب فكري ايراني را معرفي كنيم، قطعـاً ة ترين مشخص اگر بخواهيم مهم
ها  انديشه همةچرا كه از طرفي در . گزينه خواهد بود بهترين »روشني و تاريكي«يا  »ظلمت

خوبي گوياي مباني ثنويت  به ديگر و از طرف است و مذاهب ايراني مورد بحث قرار گرفته
  :گويد ميجاللي نائيني  .استايراني ة زيربناي انديشكه است 

يكي خداي نور و خير به  مذاهبي است كه به دو خداة نام عمومي پيروان هم ثنويه
  انـد   بـوده قائـل   ،نامِ اهورامزد و دو ديگر خداي تـاريكي و شـر بـه اسـم اهـريمن     

  .)25: 1384، جاللي نائيني(

پيروان ثنويـت  ة دربار خيتار و نشيآفراست كه مقدسي نيز در كتاب خود اي  اين مسئله
نور و ظلمـت در آن مكاتـب صـحه    ة و بر وجود انديش به آن پرداختهشان اتو اصول اعتقاد

  .)572 -  571/ 2: 1381، يمقدس( است اردهذگ
ويژه در شكل تقابل دو عنصر نور و ظلمـت و جـدال مظـاهر     به ،گامي ثنويت اصوالً هم

 ايرانـي هاي  آئينبارز هاي  گيژثنويت را از وي كومن .فرهنگ ايراني استهاي  از ويژگي، آن
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از  انديشـي  دوگانـه پرسـتي يـا    گانـه  دواسـت كـه    بر آنمعين  .)141: 1383كومن، ( داند مي
  :كند مي نمود پيدا اعتقادات قديم آريائيان است كه در صورت نمادين جدال دو اصل متضاد

ها  يبد: شود يم محسوب انيائيآر ميقد معتقدات از شر و ريخ يدر مباد يدوگانگاعتقاد به 
باعـث   ريـ خ يقـوا  ،دائم در جنگ بودنـد  گريد كي با كه بود يمنشئ كيها را هر  يو خوب

روز و فصـول   ريـ مظـاهر خ  ،رفـت  يشمار مـ  هافراد ب يبخت رهيشر مسبب ت يسعادت و قوا
 يسال و مظاهر شر شب و زمستان و خشك ،يو راست ييبايو ز يو تندرست يمعتدل و فراوان

  .)42: 1326، نيمع( ها بوده است و دروغ و امثال آن يو قحط و امراض و زشت

شـمار   در ميـان مـذاهب بـي    ،مثالً .توان يافت مي ها نيز فرهنگالبته ثنويت را در ميان ديگر 
جدال دو نيـروي  ة واسط  به يندافراين . نمايد نمي چندان بيگانه ثنويتة مسئل موجود در هند

  :متخاصم نيروانا و سنساره نمود يافته است
ايـن  . نيروانا همواره به صورت نقطـة مقابـل سنسـاره آمـده اسـت      در متون مقدس هينايانا

ولي  ،در بعضي از متون مقدس ماهايانا انكار شده است، ديگرهاي  همچنين ثنويت، ثنويت
  :جان كالم او اين است. داند ينم بوداي هينايانا چيزي از اين مقوله

اين نازادة ناشـدة   !رهرواناي   نازادة ناشدة ناساختة نامركبي هست كه اگر! اي رهروان
 ...  بـود  نمي چه زاده و شده و ساخته و مركب است راه گريزي از آن، ناساختة نامركب نبود

  .)129 -  128: 1388، استيس(

  :ها مشترك است انديشهاين ة همة حتي ستاري بر اين باور است كه ريش
 حكمـاي رواقـي پيـرو زنـون    ... دارد  پرستي سرگذشـتي بـس دور و دراز   دوگانهثنويت و 

)Zenon(     لعـن كردنـد و متفكـران يهـودي      افالطونيان جديـد دنيـاي مـاده را نكـوهش و
مستقيماً به بحث و تفكر در اين باب ، تحت تأثير مكاتب باطني و هرمسي مصر ،اسكندريه

ها پيش از آنان از جنگ و ستيز دائم ميان اهورا و اهـريمن و روح   مدت زردشت. ندپرداخت
انش تعلـيم  وو ماده سخن گفته بود و پيش از وي نيز بودا سيدارته گواتمه ساكياموني به پير

و آسـايش و   ؛مگر از طريق رد و طرد دنيـا ، توان به خير و رستگاري رسيد نمي داده بود كه
  ).380 -  379: 1370، يستار( مادهمگر با انكار ، يدآ نمي دست بهآرامش 

  :جهان حضور داشته استهاي  بخش همةكه تقريباً در اي  انديشه
 بـا  ‘maya’تضـاد  . نـوعي پيـرو داشـته اسـت     بـه تر اقوام باستان  ثنويت در ميان بيش ةآموز

’Atman‘ در اديان هندي، ’Yin‘  با’Yang‘ و اهورامزدا با اهريمن در اديان  ،در اديان چيني
ديگر آن نيز در ميان مصريان و يونانيـان و  هاي  شاخص آن است و گونههاي  از نمونه ايراني

  .)4 -  3: 1383، معموري( ...  استاسالم گزارش شده  شمالي و عرب قبل ازمريكاي ابوميان 
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يكي از اين موارد، . كردتوان مشاهده  مي نمود ثنويت را در بسياري از مفاهيم و مصاديق
و ديگـري   خداي نورة تقسيم عالم به دو بخش نوراني و ظلماني است كه يكي تحت سلط

  .خداي تيرگي و ظلمت قرار داردة در سلط
  
  شهر نور و ظلمت 1.3

ة پيشـين . ايراني را به خود اختصاص داده استة شهر نور و ظلمت بخشي از عرفان و انديش
ي و پـس از آن در مكاتـب   زردشتة دو عالم نور و ظلمت در انديشتوان در  مي اين بحث را
عالوه  ،خروج از عالم ظلمت و صعود به عالم نور برايتالش  .كرد وجو جستمتأثر از آن 

اي  به گونـه ، عقيدتي مطرح شده ـ كه به صورت ايدئولوژي اساسي اين مكتب فكري بر اين
  .گنجانده شده استهاي تمثيلي نيز  واره نمادين در برخي داستان

حكايت . است »مرواريد«شايد بتوان گفت كه اولين داستان نمادين در اين زمينه داستان 
رود تا مرواريدي را  مي و به جايگاه ظلمت است شدهاشكاني كه از خانواده جدا اي  هزاد شاه

چـاه   تأثير از داستان مرواريـد نيسـت، كـودكي در    بيكه قطعاً  ،در داستاني ديگر. كسب كند
دار  موسوم است اثـر فيلسـوف نـام    »غربت غربيه«اين روايت كه به . شود مي قيروان گرفتار

  .است ،ايراني، شيخ اشراق
امـا يكـي سـايه و مشـابه     ، نـد ا اعتقاد به وجود دو جهان كه داراي خصوصيات متفاوت

افالطـون  شود ابـداع   مي ور يوناني نسبت داده اره به فيلسوف نامواگر چه هم ديگري است،
  :است، زردشت، انديشمند پارسية بلكه ماحصل انديش، نيست

تر  چه بيش اگر، جهاني مثالي كه پيش از خلق دنياي مادي موجود بوده است دوجواعتقاد به 
و اعتقاد به  زردشتهاي  ريشه در انديشه، شود مي به افالطون و نظرية عالم مثلي او منسوب

  ).39: 1386 ،يقائم(رد جهان فروشي دا

اسـالمي مطـرح   ة در عرفان و فلسـف ، با عناوين متفاوتي، جهان فروشية همچنين انديش
اعيـان  ’از آن بـه  ، اين باور در انديشة فالسفه و عرفاي اسالمي نيز رسوخ كرده«: است شده
 و مهـر  دربارة يجستارمقدم نيز در  .)همان(» تعبير شده است...   و، ‘عالم مثل معلقه’، ‘ثابته
شناسي اين شـهر   ريشهمندرج است، به  راز گلشنبا توجه به بيتي از شبستري كه در  ،ديناه

  :است پرداخته و نوشته
 يياوستاهاي  از واژهاي  آورده برگردانده 1راز گلشنكه شبستري در  ‘شهرستان نيكويي’اين 

يسن (هاي زردشت آمده  هاست كه در خود گاهان يا سرود ‘شهر خوبي’يا  ‘ونهِئوش خشَتر’
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 ةنيمد( ‘شهر خواسته شده يا پرداخته’و  ‘شهر اهورمزد’و در گاهان نيز به گونة ) 8بند : 48
پـدر   نياوگوسـت  ةنوشـت  در ‘خداونـد  شهر’و  ليانج در ‘خدا ملكوت’و  افالطون )فاضله

  ).3: 1380 مقدم،( است كيكاتول يسايكل

 .اسـت  شـده هـا   انديشـه وارد سـاير مكاتـب و    زردشـت بندي از دين  تقسيمظاهراً اين 
، توجه به دو عالم متضاد كه يكي عـالم  عالم فروشينظير  ،هايي مايه بنتحت تأثير  همچنين

  .ارسي رواج يافته استپدر ادب  شود مي نور و ديگري عالم ظلمت خوانده

  نور عالم 1.1.3
گـاه  . در ادب پارسي مطرح شده اسـت  عناويني متعددبا ، جايگاه بازگشت انسان، عالم نور
و گاه  است معرفي شده يا مفاهيمي نظير اين تعابير ،عالم علوي، با عنوان عالم نور اين شهر

كه برجسـتگي خاصـي در مقطعـي از     ،نام يكي از شهرهاي واقعي پردازي نمادبا استفاده از 
از آن ياد شـده   ادآور بهشتو گاه با تعابير و توصيفاتي ي است دهشنهاده آن  بر ،زمان داشته

و البته اين در راستاي نظر ديگر عرفا مبنـي بـر    نامد مي غزالي عالم ارواح را عالم نور .است
عقبات است و حجب  نيهمچن ،كه از عالم انوار است ،عالم ارواح در« :روح استبودن   نور

  .)57 /1: 1386، غزالي( »تبسيار بر درجا
تـوان گفـت كـه وحـدت      مـي  به عبـارتي  ؛وحدت است عناوين عالم نور عالم يكي از

  :گفته استاي  اوحدي مراغه. عالم نور در تقابل با عالم كثرت يا عالم ظلمت استة مشخص
ــور ــالم ن ــت ع ــالم وحدتس  عالم كثرت ايـن سـراي غـرور  ع

 )207: 1387، ي  ا مراغهاوحدي (

  :جويد مي براي ناميدن اين عالم مدد »بغداد جان«موالنا از تركيب 
 بود منصور ةنكت و ريگ و دارپيش از آن كاين    زديـممـي‘انـا الحـق’ما به بغداد ِجهان ِجـان

  )304 /1 :1387 ،مولوي(

ناميدن شـهر نـور اسـتفاده كـرده      برايشايان ذكر است كه موالنا از عناوين ديگري نيز 
كه بهشت را بـه صـورت    قرآنعالوه بر اين، به تبعيت از  .بخاراو مصر  و نظير تبريز ،است

  :باغي توصيف كرده است
ون حلون فيها من اساور من ذهب و يلبساولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم االنهار ي

ثياباً خضراً من سندس واستبرق متكئين فيها علي اال رائك نعم الثواب و حسـنت مرتفقـا و   
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هما بنخلٍ و جعلنـا بينهمـا    اضرب لهم مال رجلين جعلنا الد هما جنّتين من اعنابٍ و حففنا
  .)33 -  31: كهف( زرعا كلتا الجنّتين اتت اكلها و لم تظلم منه شيئاً و فجرنا خال لهما نهراً

مرغ روحـش در بهشـت از ايـن    « :يمشاهد را تصويري مشابه ةارائبسيار در متون ادبي 
البته ايـن   ؛)137: 1378 ،ينسف( »چيد مي بهشتهاي  پريد و از ميوه مي درخت بدان درخت

  :به معناي گسستگي تصوير بهشت از عالم نور نيست
 نور تنها نـه صـد سـرور دهـد   دلم چون بهشـت نـور دهـدتا

  )734: 1383 سنايي،(
فـروغ، شـاعر   . تـوان مشـاهده كـرد    مـي  در ادب معاصر نيز بـازنمودي از ايـن عـالم را   

  :استفاده كرده است براي اشاره به آن »نورها سرزمين«از تعبير ، گوي پارسي
  تو آمدي ز دورها و دورها

  نورهاعطرها و  نيسرزمز 
  مرا كنون به زورقياي  نشانده
  ها، ز ابرها، بلورها ز عاج

  !مرا ببر اميد دلنواز من
  ببر به شهر شعرها و شورها

  )246: 1377زاد،  فرخ(
. شـود كـه آن را در تقابـل بـا عـالم ظلمـت بسـنجيم        مـي  سيماي عالم نور زماني كامل

كند، اصوالً نـور را بايـد در تقابـل بـا عنصـر متضـاد و        مي شواليه نيز توصيه گونه كه همان
  .)454/ 5: 1387 ،و گربران هيشوال( متقابلش يعني ظلمت بررسي كرد

  ظلمت عالم 2.1.3
برخالف  .گوي بوده است پارسيي عالم نور مورد توجه عرفا و ادباة عالم ظلمت نيز به انداز

  در. كند مي كه عالمي انتزاعي است، عالم ظلمت عمدتاً عيني است و بر دنيا داللت ،عالم نور
گرچه ريشه در اعماق تـاريخ كـه   ، اين ديدگاه ؛دنياستة بارزترين مشخص ظلمت ،حقيقت

از  سـتيزه بـا دنيـا   برگرفته از مكاتب فكري بشري است كه ، دارد شود مي خوانده »اسطوره«
در اين ميان سهم بسـزايي را  . بلكه اساس ايدئولوژي آن اديان است ،رايجهاي  العمل دستور

دنيا مخلوق ، مانوي ةانديشدر . قائل شد »قباال آئين«و  ،»گنوسي«، »مانوي«ة بايد براي انديش
ـ  اهريمنيها به   آن. نگاهي كه در ميان گنوسيان نيز رايج است ؛اهريمن است  بـاور  ودن دنيـا ب

  :اند خواندهاهريمن دانسته و سالك را به ترك آن فرا  ةآفريداند و آن را گاه  داشته
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نيافتني معتقد بودند كه در آفرينش ايـن جهـان مسـتقيماً     دستگنوسيان به خدايي بزرگ و 
در كـار   ‘آفـرين  جهانايزد ’خدايي ديگر به نام دميورگوس يا ، زعم آنان به. دخالتي نداشت

آفرينش دست داشت و حتي برخي گويند كه خلق جهان مادي بـه دسـت اهـريمن بـوده     
نيروهاي دوزخي ة و آدمي نيز ساخته و پرداخت، پس جهان در نزد گنوسيان اهريمني. است

سـازي   آزاد، رسالت انسان. اند زندانيبند تن او  تختههايي از نور در كالبد يا  پارهاست و تنها 
 دست يابـد  ‘بهشت روشني’ يا روح است تا بتواند به جهان نور يا روشنيهاي  ين پارهمه
  .)25: 1375، پور اسماعيل(

 عراقـي . مشاهده كـرد  ،ويژه در عرفان به ،توان در ادب پارسي مي مشابه همين نگرش را
  :داند مي دنيا را وادي ظلماني

 نخـواهي ديـد تـا دانـي    امنـي  كده  درين محنت   رگزــــ سرا امني نخواهي يافتن هوحشتدرين 
 ...كـه خـر گيرنـد دجـاالن يونـاني      جـاميا اين   چو عيسي عزم باال كن برون بر جان ازين پستي

ــيهــواي دنيــي دون را تــو از  كــه وامــاني بــه مــرداري دريــن وادي ظلمــاني   همتــي مپســندب
 بســتانياگــر در بنــد ، تماشــاي دل خــود كــن   هدنيا؟ كه چشـم جـان كنـد خيـرةسبزچه بيني 

  )382 -  381: 1386، عراقي(

  :گويد  مي و قوامي رازي
 حيـوان دهـد  ةهـاي سـودمندش چشـم   علم   گه چو خضر از ظلمت دنيا به اهل شرع و دين

  )39: 1334، يراز يقوام(
 

  نور و ظلمت در اشعار سهرابة فلسف. 4
 جـاي  جايدر  2.استنور و ظلمت اشاره كرده ة سپهري بيش از هر شاعر معاصري به مقول

جا كه روشني  آنتا  ؛مستقيم به اين مبحث پرداخته است  غيراشعارش به صورت مستقيم يا 
  .)21: 1373 حسيني،( اند ترين مضامين شعر سپهري دانسته عمدهاز  را

 است؛ با اين حال كاربرد اين مفـاهيم  سمبوليكتر يك بحث  بيش اگرچه نور و ظلمت
نـور و ظلمـت   هـاي   يم؛ به اين معني كـه گـاه واژه  شاهددر دو شكل ظاهري و نمادين  را
  :روند مي كار به

  بينم مي نور و ظلمت را
  و گياهان را در نور، و گياهان را در ظلمت ديدم
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  جانور را در نور، جانور را در ظلمت ديدم
  و بشر را در نور، و بشر را در ظلمت ديدم
  )291 :1376سپهري، (

  در ارتفاع خيس مالقات، كم كم
  نورة صومع
  شد مي ساخته

  )427: همان(

اي  مايـه  بـن د؛ ماننـد ايـن ابيـات كـه از     شـو  مـي  تمثيل بيانة و گاه اين مضامين در جام
و  اسـت  كه گوياي دو بعد نوراني و ظلماني وجود انسان است، مدد گرفته ،عرفاني  ـ  ايراني

وجـود قـرار دارد كـه نمـاد بعـد       گيرد كه در سمتي مـسِ  مي كار بهروايت آن  برايتمثيلي 
  :ظلماني است و در سمت ديگر، ريختن نور به اين ظرف كه نمادي است براي بيان كمال

  مس،ة نور در كاس
  !ريزد مي ها نوازشچه 

  ... آرد مي نردبان از سر ديوار بلند، صبح را روي زمين
  ميروم باال تا اوج، من پر از بال و پرم

  ر از فانوسمبينم در ظلمت، من پ مي راه
  )342: همان(

  :نويسد مي ،گرفتن نگرش عرفاني كمال نظر دراين سروده، ضمن  رةالهامي دربا
 :رسـاند  مـي  وجود انسان گرديده و او را به تعـالي  ةاين نوري است كه عامل تهذيب و تزكي

ظرفي است براي مظروفي كه عشق باشـد و بـه    ،مس وجود است ،جسم است ‘مسسة كا’
به ) ريختن نوازش(آميزي  حسشاعر با استفاده از . بدرخشد و زر شود ‘عشق كيمياي’ياري 

  .آيد مي شود همه چيز از پايين به باال مي نور ريخته. بخشد مي انعكاس نور و روشنايي شدت
گيرد  مي جا را فرا  همهصبح به مرور . آرد مي نردبان از سر ديوار بلند صبح را روي زمين

صبح در اصطالح عارفان نور وحـدت  . شود مي جسم و روح مهذبنشيند و  مي و در جان
  .)31: 1377 الهامي،( و روشنايي توحيد است

فرهنگـي  ة هـا ريشـه در پيشـين    آنجويد كه تقـدس   مي هايي مدد تمثيلاين تقابل گاه از 
مرحوم يوسـفي آب را  . ايراني استة كه عنصري مقدس در انديش »آب«مانند  ايرانيان دارد؛

اي  مايه بنالبته ؛ )64: 1376 يوسفي،( داند مي براي بيان عنصر متعالي در شعر سهرابنمادي 
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مظهـر پـاكي و   . آب مرتبط با چشمه و رود و درياست :اند گرفتهنظر  دراسالمي نيز براي آن 
از  و بـه همـين علـت   ) 21 :انبياء( »ء حي شيو جعلنا من الماء كل «: روشني و حيات است
اين عنصر از  .)14: 1377 الهامي،( است بستگي داشته سپهري بدان دل جمله لغاتي است كه

، آملـي  ةزاد حسـن (اسـت   »نور نخستين«يا  »محمديه تحقيق«ديدگاه جوادي عاملي همان 
  .گر ارتباط آب و روشني است خوبي بيان به؛ كه )78 /2: 1379

نـور و ظلمـت   عـالم   گونه كه پيش از اين گفتيم، يكي از نمودهاي نور و ظلمـت  همان
 .اين عوالم با بياني تمثيلي در شعر سهراب مورد توجه قرار گرفته است. است
  
  شهر نور در شعر سپهري 1.4

شـهري بـا   . ترين شهر سهراب شـهري اسـت كـه در پشـت درياهـا قـرار دارد       شده شناخته
  :هايي باز به سمت تجلي پنجره

   پشت درياها شهري است
   باز استها رو به تجلي  پنجرهكه در آن 

   نگرند مي هوش بشرية ها جاي كبوترهايي است كه به فوار بام
   ... معرفتي استة شهر، شاخة دست هر كودك ده سال

   پشت درياها شهري است
   چشمان سحرخيزان باز استة كه در آن وسعت خورشيد به انداز

  )371 :1376 ،پهريس(

عرض اين دنيا و شهرهاي آن  شهر درآيد نشان از آن دارد كه اين  مي ابياتي كه در ادامه
  :بلكه در باالست و براي رسيدن به آن شاعر ملزم به صعود است ،قرار ندارد

  روم باال تا اوج، من پر از بال و پرم مي
  بينم در ظلمت، من پر از فانوسم مي راه

  من پر از نورم و شن
  و پر از دار و درخت
  )373: همان(

  :ستايد مي دست را باالم رو است كه او مرد همينشايد از 
  !دست، چه صفايي دارند باالمردم 
  !افشان باد شيرهاشان جوشان، گاوهاشان  چشمه
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  من نديدم دهشان
  پاي خداست جاگمان پاي چپرهاشان  بي

  )353 -  352: همان(

بلكه شهر واقعي  ،گويد كه اين شهر زميني شهر حقيقي او نيست مي به مخاطب سهراب
  :او گم شده است
  كاشانم؛ اهل
  ،اما

  شهر من كاشان نيست
  شهر من گم شده است
  من با تاب، من با تب

  ام ساختهدر طرف ديگر شب اي  خانه
  )292 -  291: همان(

  
  شهر ظلمت در شعر سهراب 2.4
گونه كه پيش از اين متذكر شديم، شهر نور در تقابل با شهر ظلمت مفهوم واقعي خود  همان

يعنـي تـرك عـالم     ،منـد  هـدف اي  گونـه  بهدر شعر سهراب نيز اين تقابل . سازد مي را نمايان
  .گيرد مي صورت ،يابي به عالم نور ظلمت براي راه

   قايقي خواهم ساخت
   خواهم انداخت به آب

   دور خواهم شد از اين شهر غريب
   عشقة كه در آن هيچ كسي نيست كه در بيش

  قهرمانان را بيدار كند
  )369 -  368 :همان(

  :شهر ظلمت يا دنياست اوضاعبودن  ناگوارعامل اين گريز، 
  :شهر پيدا بود

  رويش هندسي سيمان، آهن، سنگ
   كفتر صدها اتوبوس بيسقف 

   كرد حراج مي هايش را گلفروشي  گل
   بست مي در ميان دو درخت گل ياس، شاعري تابي
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   زد مي پسري سنگ به ديوار دبستان
  كرد مي تف رنگ پدر بية سجاد يرو زردآلو راة كودكي هست

  )286: همان(
. نمودهايي از تعالي است آگاهاند كه گويي خود مي البته او گاهي از رؤيت مناظري ما را

  :پيوندد مي كه شهر نور است، ،د و به ملكوتشو مي چه وارسته آن
  چيزها ديدم در روي زمين

  كرد مي كودكي ديدم، ماه را بو
   زد مي روشني پرپر در ديدم كه در آن  بينفسي 

   رفت به بام ملكوت مي نردباني كه از آن عشق
   كوبيد مي من زني را ديدم نور در هاون

  آنان نان بود، سبزي بود، دوري شبنم بود، ة ظهر در سفر
  داغ محبت بودة كاس

  )283: همان(

  :يمشاهد را سيماي ناخوشايند دنيا اما در ادامه باز هم روايت
  تشك بعدازظهرقتل يك جغجغه روي 
   خوابة قتل يك قصه سر كوچ

   غصه به دستور سرود قتل يك
   قتل مهتاب به فرمان نئون

   ‘دولت’قتل يك بيد به دست 
   قتل يك شاعر افسرده به دست گل يخ

   روي زمين پيدا بودة هم
   رفت مي يونانة نظم در كوچ

   خواند مي ‘باغ معلق’جغد در 
  راند مي خس تاريخ به خاوراز اي  خيبر، بافهة باد در گردن

  )290: همان(

  :شود مي اين تصوير در بسياري از اشعار سهراب تكرار
   هايي كه تاريك هستند كوچهدر اين 

   ترسم مي من از حاصل ضرب ترديد و كبريت
   ترسم مي من از سطح سيماني قرن
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   بيا تا نترسم من از شهرهايي كه خاك سياشان چراگاه جرثقيل است
   كن مثل يك در به روي هبوط گالبي در اين عصر معراج پوالدمرا باز 

  از شب اصطكاك فلزات مرا خواب كن زير يك شاخه دور
 )402 :همان(

  :سپارد مي گونه است كه شاعر به هجرت تن و اين
   همچنان خواهم راند

   همچنان خواهم خواند
   دور بايد شد، دور

   مرد آن شهر اساطير نداشت
   انگور نبودة سرشاري يك خوشزن آن شهر به 

   ها را تكرار نكرد سرخوشيتاالري ة هيچ آين
  چاله آبي حتي مشعلي را ننمود

  )369 :همان(
چه ارتباطي ميان عالم نور و عالم ظلمت وجـود دارد؟ و  «: ال اساسي اين استؤحال س

بخش  الؤاين سپاسخ به  »؟كار برد بهبايست در تقابل با هم يا در كنار هم  مي چرا اين دو را
بـه   خطايية انسان به واسط. كند مي ايراني را آشكارة ديگري از عرفان ايراني و بالتبع انديش

تواند مسير نزولـي را جبـران    مي سلوك است كهة و به واسط است عالم ظلمت هبوط كرده
 كه هبوط و صـعود را اي  مسئله. و مجدداً به عالم نور كه جايگاه خداوند است بازگردد ندك

  .كند مي مطرح
 
  هبوط در شعر سهراب 3.4
ايراني را به خود اختصـاص  ة از عرفان و انديشاي  گونه كه هبوط بخش قابل مالحظه  همان

  :داده است، در شعر سهراب نيز نمودي ويژه داشته و به طور مرتب به آن اشاره شده است
  من به دشت اندوه، من به باغ عرفان، : من به مهماني دنيا رفتم

  . ن به ايوان چراغاني دانش رفتمم
  مذهب باال ة رفتم از پل
  شك ة تا ته كوچ

  ...  تا هواي خنك استغنا
  )283 -  282: همان(
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عصر انديشيدن يا حداقل نگارش انسان  بشر احتماالً همة قدمت مضمون هبوط در انديش
كـه   ،نـور  با تمثيـل بـاغ از عـالم    او. اين مضمون در شعر سهراب نيز بيان شده است. است

  :كند مي شود، ياد مي ش محسوبا جايگاه نخستين
  رها شده بودم  يدر باغ
  ديوز يم من بر سبك و رنگيب ينور
   بودم آمده باغ نيبد خود من ايآ

  بود كرده پر مرا اطراف باغ ايو 
  )107: همان(

شاعر است، همان عـالمي كـه در آغـاز آفـرينش در     ة بادرفت برة نمودي از گذشت اين باغ
  :زيسته است مي جا آن

  دانايي بودة باغ ما در طرف ساي
  خوردن احساس و گياه گرهباغ ما جاي 
  برخورد نگاه و قفس و آينه بودة باغ ما نقط

  سبز سعادت بودة باغ ما شايد، قوسي از داير
   ... جويدم در خواب مي كال خدا را آن روزة ميو

 )281: همان(

  :شود مي اين باغ در انسان نهادينهة خاطر
  ناگهان رنگي دميد

   ها افتاده بود علفپيكري روي 
  انساني كه شباهت دوري با خود داشت

  باغ در ته چشمانش بود
  ... هايش تپشپاي صدا همراه  جاو 

  )109: همان(
نور حق را به انسان كه در بسياري از روايات مـذهبي  ة افاضة توان مرحل مي با ورود نور

  :شده است در ذهن تداعي كردو عرفاني به آن اشاره 
  وزشي برخاست

  :ام گشود خيرگيبر اي  دريچه
  روشني تندي به باغ آمد
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  پژمرد مي باغ
  شدم مي و من به درون دريچه رها

  )همان(

 ،شاعر احتمال ارتكاب خطا را عامل نزول ذات خـود . شود مي محكوم به هبوط اين نور
  :داند مي كه مصداق انسان نخستين است،

  آمدنوري به زمين فرود 
  بيابان ديدمهاي  دو جا پا بر شن
  از كجا آمده بود؟

  رفت؟ مي به كجا
  شد مي تنها دو جا پا ديده

  شايد خطايي پا به زمين نهاده بود
  )122 -  121: همان(

   آغاز و پايان بيدر تاريكي 
   فكري در پس در تنها مانده بود

   ؟پس من كجا بودم
  رسم مي حس كردم جايي به بيداري

   :وجودم را در روشني اين بيداري تماشا كردمة هم
  خطايي نبودم؟ة گمشدة آيا من ساي

  )129: همان(

جوي حقيقت خويش و شهري كـه بـدان   و اما ظاهراً اشراق يا راز دانايي او را به جست
  :خواند مي فرا است تعلق داشته

  ناگهان جاپاها براه افتادند
  خزيد مي روشني همراهشان
  جاپاها گم شدند
  رو تماشا كردم هخود را از روب

  گودالي از مرگ پر شده بود
  خود براه افتادمة و من در مرد

  شنيدم مي صداي پايم را از راه دوري
  گذشتم مي شايد از بياباني
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  انتظار گمشده با من بود
  ام فرود آمد مردهناگهان نوري در 

  :و من در اضطرابي زنده شدم
  را پر كردام  هستيپا  جادو 

  از كجا آمده بود؟
  رفت؟ مي به كجا

  )122: همان(
 او در نـور  عـالم  و يقـ يحق شهر به بازگشت و صعود شةياند كه است گونه نيا و
  .رديگ يم شكل
  
  صعود در شعر سهراب 4.4

اين اشراق راه بازگشـت  . در بسياري از اشعار سهراب به اشراق و تابندگي اشاره شده است
  :دهد مي را به او نشان

  باران نور
  ... ريخت مي پايان فرو بيدهليز ة كه از شبك

  گل كاشي زنده بود
  در دنيايي رازدار

  دنياي به ته نرسيدني آبي
  )92 -  91: همان(

 درخت به در اشعارش. كند مي مذهبي نيز اشاره ـ اساطيريهاي  مايه بناو در اين ميان به 
عـروج بـه فضـاي     ةوسـيل «نـور اسـت و   كه يكي از نمادهاي عروج به عالم  كند ميتوجه 

يعني گذار از عالم عين و شـهادت   ،كران است و يادآور پرواز پرنده به سوي عالم اثيري بي
 حق در اديان هند محسوبهاي  و خود نيز يكي از تجلي )12 :1373 ،بوكور( »به عالم غيب

بـا   ه اسـت كـه  همين پديـد . كه مورد توجه سهراب بوده است) 271: 1372الياده، ( شود مي
  :و خدا در ارتباط است ،خودي، كشف بي

  بايد دويد تا ته بودن
  بايد به بوي خاك فنا رفت 

  بايد به ملتقاي درخت و خدا رسيد
  بايد نشست
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  نزديك انبساط
  خودي و كشف بيجايي ميان 

  )434: 1376سپهري، (
كه  اينپس از  »نشاني« در شعر .گري درخت است واسطه نمادي ديگر براي بيان »سپيدار«

  :شنود مي گونه پاسخ اين »؟دوست كجاستة خان«: جويد مي دوست راة از خاناي  سوار نشانه
  :به انگشت نشان داد سپيداري و گفت ...

  نرسيده به درخت، كوچه باغي است كه از خواب خدا سبزتر است
  ... پرهاي صداقت آبي استة و در آن عشق به انداز

  پيچي مي پس به سمت گل تنهايي
  ماني مي جاويد اساطيرة پاي فوار و قدم مانده به گلد

  ... گيرد مي و تو را ترسي شفاف فرا
  )365 :همان(

   نشسته بوداي  شده مرغ افسانه بر بام گم
   وزشي بر تار و پودش گذشت

  گياهي در خلوت درونش روييد
  اش سر بيرون كشيد سينهاز شكاف 

  هايش را در ته آسمان گم كرد برگو 
  رفت مي گياه باالهاي  اش در رگ زندگي

  اوجي صدايش زد
  اش به درون رفت سينهاف كگياه از ش

  )112: همان(
  رفتم قدري در آفتاب بگردم

  خوشايندهاي  دور شدم در اشاره
  مصورهاي  رفتم نزديك آب

  دار گالبي شكوفهپاي درخت 
  از حضوراي  با تنه
  آميخت با حقايق مرطوب مي نبض

  شد مي درخت قاطيحيرت من با 
  ديدم در چند متري ملكوتم

  )421: همان(
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  شده بود  واآني بود، درها 
  برگي نه، شاخي نه، باغ فنا پيدا شده بود

  )245: همان(

اين پنجره در مـرز روشـني و تـاريكي گشـوده     . ديگر نماد اشراق و آگاهي پنجره است
  :شده است

  در مرز شب و روز باز شداي  پنجره
  خواب ميان بيداري و
  پرتاب شده بود

  فضا را پيمودة بيراه
  )111 -  110 :همان(

  :صعود به شهر نور استة كه يكي از نمادهاي برجست »نردبان«و 
آيد و روشني تمام وجود او  مي رسد، صبح مي شاعر با مكاشفه و شهود به تابندگي و اشراق

 رفت به بام ملكوت مي نردباني كه از آن عشق: رمز نزول و صعود است ‘نردبان’.گيرد مي را
بيند  مي به كمك اين اشراق و نور وحدت است كه او تمام مظاهر حق را). صداي پاي آب(

  .)31 :1377الهامي، ( گيرد مي و اوج
  
  سهراب »شهر نور«نگاهي تطبيقي به . 5

ة آن را بازمانـد  الهامي، وجود دارد هاي فراوانينظر  اظهارشهر سهراب  آرماندر مورد 
  :كند مي و آن را شهر فرشتگان و عقول معرفيداند  ميتفكرات فلسفي شيخ اشراق 

االفالك،  فلكفراتر از . شهر فرشتگان و ديار نفوس و عقول است. آباد است ناكجاهيچستان 
از آن  ،ليـ جبرئآواز پـر  ويژه در  بههمان المكاني است كه در بعضي رساالت شيخ اشراق، 

  .)60: همان( رفته و در حكم اقليم هشتم است  ميانسخن به 

سـهراب اسـت كـه خـود را سـاكن      هـاي   اين برداشت، احتماالً متأثر از يكي از سروده
  :نامد مي هيچستان

  آييد مي به سراغ من اگر
  پشت هيچستانم

  )366: همان(
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هيچستان اقليم هشتم و صور معلقه است و ما را بـه  « :نيز بر همين باور است» شايگان«
او همچنــين ســبزي را از . )281 :1375 حقــوقي،( »انــدازد مــي هرورديســيــاد ناكجاآبــاد 

  :داند مي اين سرزمين مثاليهاي  مشخصه
يكي عنصر مادي و ديگـري  : ل شدئدر جغرافياي مثالي سپهري بايد بين دو عنصر تمايز قا

سازد و اين عنصـر بـا    مي است كه خمير شعر سپهري را ‘آب’دي عنصر ما ؛عنصر انتزاعي
گوناگون چون طيفـي سـبز تمـامي جغرافيـاي      اتؤتأللرنگ سبز همراه است، رنگي كه با 

سـبز قـديم يـا    هـاي   مرگ يا چمـن ة ها يا سبز واحهچون سبزي : گيرد مي بر درمثالي او را 
باغي كه از خـواب خـدا سـبزتر     كوچه’ :شوند همانند مي فضاهاي سبزي كه ناگهان پديدار

  .)280: همان( ‘است

  :كشف و شهود است و يادآور ارتباط آن با بهشت نيمب خود كه يرنگ
ظهور ناگهاني سبز مبين يك بينش شهودي است و هر بينش شـهودي خـود يـك كشـف     

سـت، فضـايي كـه شـعر     ‘فضاي فراسو’يافتن به  دستحجاب است و هر كشف حجاب 
يعني بينش باغ، باغ سبز بهشت، فضـايي   ارتباط آب و رنگ سبز، .آن استسپهري مملو از 

ارتبـاط   ‘راسـو ففضـاي  ’در اين . ه استنكيفي كه عنصر اساسي هر بينش اساطيري شاعرا
. نـدارد ي يجـا مان، فضاي متجانس اشكال هندسـي  ز سلسل منطقيتهان محسوس جي علّ

 .)281 -  280: همان( نامد مي ‘هيچستان’يا ‘در واحهاي  لحظه’سپهري اين فضا را 

 آسـماني و ملكـوت  هـاي   رو است كه سبزي را از مشخصـات سـرزمين   همينشايد از 
  .)206: 1387 زاده، قاسم و كوبختين( دانند مي

الهامي با توجه به انتخاب يك  ،مثالً .ات ديگري نيز ارائه شده استينظر باره ينالبته در ا
ستاي سهراب عامل انتخاب  طبيعتة مدعي است كه روحيشهر سهراب  آرمان منزلة روستا به

  :شهرش شده است آرمانيك روستا براي نماياندن 
انتخاب روستا به جاي شهر ناشي از . كند مي خود را در يك روستا پيادههاي  سپهري آرمان

گرايي مفـرط او باعـث شـده اسـت تـا       طبيعتواقع  در. گراي سپهري است طبيعت ةروحي
چنين فضايي را با زباني  روستايية ساداو با تصاوير پاك و . شهرش يك روستا باشد آرمان

  .)113 :1377 الهامي،( كند مي ساده و روان ترسيم

سـتايي   طبيعـت گرايي سـپهري بـه    طبيعتكه صالحي از شباهت اين  گفتني استالبته 
ايـن گـزينش   گر چـه وي عرفـان شـرقي را نيـز در      گفته است، رومانتيسم اروپايي سخن

  :شمارد مي دخيل
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در خـود   ستايي رومانتيسـم اروپـايي   طبيعتستايي سپهري به ظاهر چيزي از  طبيعت
 خورد و آن عرفان شرقي اسـت  مي تر آب عميقاي  مايه درونهايش از  ريشهاما  ،دارد

  .)10 :1373 ،حسيني(
شـهر   آرمـان  ،آباد سهروردي كه خود صورتي از عالم نـور ايرانـي اسـت    ناكجا عالوه بر

  .كران دارد شباهت بسياري به روشني بي سهراب
  
  كران روشني بي 1.5
گر ترتيب عـوالم از جهـت ارجحيـت     ده است كه بيانششناسي ايراني مراتبي ذكر  جهاندر 

به عالم نور يا  به جاودانگي يابي دست براي بايست مي است؛ با اين توضيح افزوده كه انسان
  :جايگاه هرمزد است اين عالم .كران برسد روشني بي

كرانـه در   آگاهي و بهي، زماني بـي  ـ ههمبا ، پايه فرازهرمزد ) كه(گونه پيداست  به بهدين آن
 كـران خواننـد   روشـني بـي   )را  آن(آن روشني گاه و جاي هرمزد است كـه  . بود مي روشني

  .)33: 1369دادگي، (
همـين بـاور نگـرش    . )همان( قرار داردشناسي، جايگاه اهريمن در قعر  هستيدر امتداد اين 

و عالم پايين به عالم ظلمـت و   ،كلي ايرانيان را در انتساب عالم باال به عالم نور و عالم حق
  : هدايت كرده است اهريمن

پايان نور كه  بي ‘رفعت’كند، يكي  مي نگرش مزدايي كليت عالم انديشيدني را به دو بخش
است، و  از عهد الست ساكن ‘خداوند خرد’، )رامزداواهبه اصطالح اوستا، ( در آن اوهرمزد

نفي و انكار، تالشي  ‘ضد نيروي’، ‘حريف’ديگري مغاكي فروناشدني از تيرگي كه در آن 
نـور و قـدرت    بين قـدرت . جاي دارد) مينو  انگرهدر اوستا ( و اضمحالل و مرگ، اهريمن

زيسـتي وجـود    تي بـراي هـم  گونه آش هيچ: هيچ وجه اشتراكي نيست، مخالف، يعني تيرگي
  .)51: 1387 كربن،( امان برپاست بيندارد، بلكه جنگ 

 مـانوي ة در انديشـ  كنيم؛ چرا كه مي امتداد اين انديشه را در باورهاي مانوي نيز مشاهده
  :روشني در باال و تيرگي در پايين قرار گرفته است

، به هر سـو گسـترده اسـت   ، يعني از بهشت روشني، ماني آورده است كه بن روشني از باال
  هـر يعني از دوزخ يا جهان تاريكي است كه به ، و بنِ تاريكي از پايين. مگر از سوي پايين
 ديگـر در تضـاد   اند و هميشه با يك ازلياين دو بن ... جز از سوي باال  به، سو گسترده است

و اهريمن يگانه  زشت و با ماده اما تاريكي، روشن و با ايزد يكي است و نور زيبا. باشند مي
  .)26: 1375، پور اسماعيل(است 
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 دكرمالحظه  را توان اعتقاد به دو عالم نور و ظلمت مي و البته در حكمت خسرواني هم
   :كه يكي در اوج و يكي در قعر قرار دارد

در عين حال ، دو جهان كامالً متمايز هستند، دو عالم مينوي و گيتايي در حكمت خسرواني
گونه تعينّـي در   هيچاند و نه شامل محدوديت زماني هستند و نه  كردهكه نه مكاني را اشغال 

اما عينيت ، شوند نمي قابل رؤيت و بسودن نيستند و با حواس دريافت .كند مي ها راه پيدا آن
كه فرَوهـر خداونـد    چنان، شان به شكل نور محض استرؤيتدر حكمت خسرواني ( دارند

و حقيقتشان فقـط در عـالم صـور و    ) ترين توصيف شده مند توانو  ،ترين نوراني، باترينزي
ة فراز منطق، در عرفان دوران اسالمي ايران و حكمت باستاني ايران. امثال قابل تعريف است

چنـد   هـر ، خورشيد پايه يا اقليمي فراز اقليم هشتم است كه بعدها به عنوان مكان ياد شـده 
جايگاهي براي مفارقت صور و امثال يـا فرورهـا پـس از    ، كه اين مناطقدريافت آن است 

  .)113: 1375، رضي(مفارقت از كالبد مادي و عروج است 
گونـه   همـان  اند، كار برده بهي اتتغيير را بااين عالم گوي  سهراب و البته ديگر اديبان پارسي

رو  هميناز . دشبهشت تركيب د، اين عالم با تصوير اسالمي شدر بخش عالم نور نيز بيان  كه
  :اند كردهنزديك به باغ و سبزي ارائه هاي  است كه گاه اين شهر آرماني را با استفاده از تمثيل

  آمد مي در گلستانه چه بوي علفي
  گشتم مي پي چيزي، اين آبادي من در

  پي خوابي شايد،
  پي نوري، ريگي، لبخندي

  )355: 1376، پهريس(
  من در اين تاريكي 

  قديمهاي  گشودم به چمندر 
  يي كه به ديوار اساطير تماشا كرديم ها طالييبه 

  )395: همان(
  دانند مي همه

  ايم يافتهره ، ما به خواب سرد و ساكت سيمرغان
  ما حقيقت را در باغچه پيدا كرديم

  )331: 1377زاد،  فرخ(
  دانند مي همه

  سرد و عبوسة كه من و تو از آن روزن
  باغ را ديديم



 در شعر سهراب شهر نور و ظلمت   112

  1392تابستان ، دوم، شمارة سومسال ، ادبيات پارسي معاصر

  بازيگر دور از دستة آن شاخو از 
  سيب را چيديم

  )330: همان(
  

  گيري نتيجه. 6
، يمشـاهد  جاي اشـعارش  جايدر  را شود و توصيف آن مي شهر سپهري ناميده آرمانچه  آن

 .يعني بهشـت  ،شهر اسالمي آرمانو  ،كران يعني روشني بي ،شهر ايراني آرمانتلفيقي است از 
شدن بـه   نائل و عنصر مشترك در هر دواست  خصوصيت يكي روشني و ديگري سرسبزي

  .رؤيت خداوند و جاودانگي است
شده در آثار پژوهندگان اشعار و افكار سهراب، شعر  ارائههاي  برخالف بسياري از نظريه

ة انديشـ ة مايـ  بـن با  سهراب. تري دارد ايراني و عرفان اين سرزمين قرابت بيشة او با انديش
شهر ايراني، روشـني   آرمان شهرش را بر اساس آرماننا بوده و يعني نور و ظلمت آش ،ايراني

كران، بازسازي كرده است؛ با اين توضيح افزوده كه از تصوير اسالمي شهر آرماني بهشت  بي
  .ه بود نيز ياري جسته استگذاشتكه پيش از سهراب تأثير خود را بر عرفان 

  
  نوشت پي

ــهمــه ترت   زدعلــمييكــوينشهرســتان بــه .1 ــه هــم زدبي  عــالم را ب
  )3: 1380شبستري به نقل از مقدم، (

ة شويم كه كامالً در تضـاد بـا انديشـ    مي رو هگاهي با اشعاري از سهراب روبكه  گفتني استالبته  .2
  :گيرد مي نظر درايراني است كه كرامت را براي نور 

  !شبيه تاريك من، ‘شاسوسا’
  ام آلودهبه آفتاب 

  .تاريك، شب اندامت را در من ريزتاريكم كن، تاريك 
  .شود مي م در تو خاموشا راه زندگي: دستم را ببين

  :راهي در تهي، سفري به تاريكي
  شنوي؟ مي صداي زنگ قافله را
  .ام شدهسفر  با مشتي كابوس هم

  گذرد مي راه از شب آغاز شد، به آفتاب رسيد، و اكنون از مرز تاريكي
  )143: 1376سپهري، (
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  پرم مي پرم، مي
  افتم مي سوزاند و من در نفرت بيداري به خاك مي هايم را بالآفتاب  ،روي دشتي دور افتاده

  )140: همان(
اثبـات گـرايش    بـراي ويژه مكتب بودا كه اصرار زيـادي   به ،چه در ميان ساير اديان و مكاتب گر

  .سهراب به آن وجود دارد، چنين نگرشي رايج نبوده است كامل
  

  منابع
  .كريم قرآن

  .سروش: الدين خرمشاهي، تهران بهاء ة، ترجمفلسفه و عرفان ).1388( استيس، والتر ترنس
  .فكر روز :، تهرانيمان نيئآ در نشيآفر اسطورة ).1375(ابوالقاسم ، پور اسماعيل

اي،  علي مـرادي مراغـه   ة، به كوشش و با مقدماي مراغه كليات اوحدي ).1387(الدين  اي، ركن اوحدي مراغه
  .اوحدي: تهران

  .فكر روز: ، تهرانرانيا فرهنگ در چند يجستار ).1374( بهار، مهرداد
  .مركزنشر : جالل ستاري، تهرانة ، ترجمجان زنده يرمزها). 1373( بوكور، مونيك دو

  .طهوري :، تهرانثنويان در عهد باستان). 1384(جاللي نائيني، محمدرضا 
  .مركزنشر : تهران، 2و  1ج ، نو شعر يليتحل خيتار ).1377( جواهري گيالني، محمدتقي

  .قم، دفتر تبليغات اسالمي ةعلمي ةحوز: قم ،2ج  ،كلمه كي و هزار). 1379( آملي، حسن ةزاد حسن
  .نيلوفر: تهران ،خاموش لوفرين ).1373( حسيني، صالح
  .نگاه: ، تهران3 ما زمان شعر ،يسهراب سپهر). 1375( حقوقي، محمد

  .كومش: ، تهرانتاريخ عرفان و عارفان ايراني ).1370( حقيقت، عبدالرفيع
  .توس: جا يبدكتر مهرداد بهار،  ة، ترجمبندهشن ).1369(فرنبغ  ،دادگي

 .بهجت: تهران ،يخسروان حكمت. )1375(رضي، هاشم 
  .ريركبيام: تهران ،رانيا تصوف در وجو جست). 1363( نيعبدالحس كوب، نيزر

  .نا بي: جا ، بيآفتاب آوار. )1340( سپهري، سهراب
  .طهوري: ، تهرانكتاب هشت). 1376(سپهري، سهراب 

  .مركزنشر : تهران ،يرمزشناس بر يمدخل .)1370( جالل ،يستار
  .دانشگاه تهران: تهران ،قةيالطر عةيشر و قةيالحق قةيحد ).1383(بن آدم  سنايي، مجدود

  .معاصرصداي : ، تهرانيسپهر به ينگاه. )1382( شميسا، سيروس
  .جيحون :تهران ،5ج  ترجمه و تحقيق سودابه فضايلي، ،فرهنگ نمادها، )1387( آلن گربرانو  شواليه، ژان

  .دفتر نشر فرهنگ اسالمي: يم گواهي، تهرانرحعبدالة ، ترجماسالم يعرفان ابعاد). 1374( شيمل، آن ماري
  .روايت: هرانت ،از مصاحبت آفتاب ).1375( كاميار عابدي،
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  .پيمان: ، مقدمه و تصحيح پروين قائمي، تهرانوانيد). 1386( ابراهيم بن بزرگمهر عراقي،
  .علمي و فرهنگي: ، تهران1، به كوشش حسين خديو جم، ج كيمياي سعادت). 1386( محمد بن محمد ،غزالي
  .سخن :، تهرانبه آفتاب سالمي دوباره .)1377( زاد، فروغ فرخ

  .فروشي تأييد كتاب: ، اصفهانرانيا باستان اتيادب .)1348( محمد قائمي،
  .نا يب: جا يبالدين حسيني ارموي،  جالل ، به اهتمام ميروانيد). 1334( الدين قوامي رازي، بدر

  .آموزگار خرد: نيا، شيراز فرامرز جواهري ة، ترجمانسان نوراني در تصوف ايراني ).1387(كربن، هانري 
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