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  شهود، نماد و شعرِ سهراب سپهري
                                                                                              

   ∗∗نژاد عباس باقي  ∗زاده دكتر ناصر علي
 دانشگاه تربيت معلم آذربايجان

  
  چكيده

 شاعر نوپرداز و صاحب سبك معاصر، همـواره از          ،سهراب سپهري 
بياني نمادين در عين حال، نامتعارف براي تبيين احوال، اشـراق و شـهود              

 كليت  . بهره برده كه در نوع خود، منحصر به فرد است          ، خويش ي  هعارفان
فهم بوده كه    از عرفاني ساده و همه    ي  ا  هشعر او ترسيمِ سمبوليك و شاعران     

جويـد تـا     مـي بـه شـكل متفـاوت سـود     ، و واژگانها  پديده،از عناصر
 سپهري به   .اندازهايي تازه كند    نگاه خواننده را متوجه چشم     ،ناخودآگاهانه

يي غريب، ناگزير از رويكـرد بـه        ها   ذهنيت و دريافت   ، داشتن احوال  دليل
 .ژه و مبتني بر نگرش شهودي بوده است       زباني نامتعارف و سمبوليسمي وي    

شناسي خاصي دست يافته و شـعرش در مـسيري            به زيبايي  ،در اين راستا  
 حركـت كـرده     ، تـصويري و سـمبوليك     ،زدايي معنايي، زبـاني    از آشنايي 

 او را بـه عنـوان شـاعري متفـاوت و مـدرن در               ، همين مختـصات   .است
    .روزگار ما مطرح ساخته است

                                                            
  دانشيار زبان و ادبيات فارسي ∗
  دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي  ∗∗

  11/7/89: تاريخ پذيرش مقاله     8/10/88  :تاريخ دريافت مقاله
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منـدي   ي از سمبوليسم سپهري و چگـونگي بهـره        اين نوشتار، ابعاد  
 نگرش شهودي و عرفاني     ي  ه اشيا و موجودات در حوز     ،وي را از كلمات   

 . بررسي نموده است،وي
  .شهود. 5عرفان، . 4تصوير، . 3سمبول، . 2سپهري، . 1 :هاي كليدي واژه

  
  مقدمه. 1

هن، انديشه و  دنياي ذ،سهراب سپهري يگانه شاعر نوپردازي است كه در روزگار ما
شعر خويش را با تفكري عرفاني آميزش داده و موجوديت هنر خود را از هر نظر بدان 

 ، توانسته كشف،ثرمتفاوت و مؤاي  ه او با زباني نمادين و به شيو.وابسته نموده است
ي  ها را در حال و وجد عارفانه  مخاطبانش نشان دهد و آنهشهود و اشراق خود را ب

 جذابيت و ،تأثير كالم سپهريي  ههنر و مايي  هترين پشتوان اصلي .خويش سهيم سازد
 ،اوي  ه اسرار و احوالي را ترسيم نموده كه در زمان،صميميتي ويژه است و با اين پشتوانه

 كليت شعر سپهري، ترسيمِ سمبوليك و .بيانِ آن برآمده استي  هتر هنرمندي از عهد كم
فهم بوده كه با روشي هنري و به طريقي  از يك عرفان ساده و همهاي  هشاعران

سپهري توانسته . گشايد ياندازي عرفاني م ناخودآگاهانه، نگاه خواننده را بر چشم
 و حضور خدا را در هر لحظه و باط با خداوند را به نمايش گذاردترين شكل ارت ساده

 ،پيرايگي و صداقت وي  بي.خود، ملموس سازدي  ه خواننداي بر، هستيوهر جز
ايفاكرده و مقدمات سهيم شدنِ   ميهمچنين جذابيت كالم او در اين ميان، نقش مه

   . است ه فراهم نمود،مخاطبان را در كشف و سلوكش
  

  سمبوليسم سپهري. 2
   موالنا و حتي، توللي،تأثير نيمايوشيجي  هي نخستين كه زير سايها سپهري پس از مشق

 سمبوليك، ساده، -به زباني تصويري ) 24: 1375  آشوري،:ك.ر. ( بود،يكوهاي ژاپنيها
 توانست زبان ، دست يافت و در كارهاي پايانيِ خويش،در عين حال، ژرف و قابل تأمل

وي ي  ه سبك متمايز و سمبوليسم ويژ.مستقل و صداي مشخص خود را به دست آورد
 كار آش،»ما هيچ ما نگاه« و» حجم سبز«، »مسافر «،»صداي پاي آب« يها در منظومه

ي متناسب با دنياي فكري خويش ها  او در پرداختنِ تصاوير نمادين و سمبول.شود مي
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ترسيم و تبيين حاالت ويژه و ي  ه تا حد زيادي توانسته از عهد،توفيق داشته و با آن
   .تجربيات درونيِ خود برآيد

ي  مشرَب عرفاني و نگرشي بوده كه برآيند دنيا،خاستگاه اصليِ سمبوليسم سپهري
ي خويش از جهان هستي ها  به احوال و دريافت،آفريني  وي در سمبول.شهوديِ اوست

مندي از سمبل و تصوير را به صورت الزام و ضرورتي در  توجهي ويژه داشته و بهره
ما « :گويد مي است كه »يونگ« شعر او مصداق اين سخن .كار خود تلقي كرده است

 مفاهيمي را نمودار سازيم كه بريم تا  ميكاره پيوسته اصطالحات سمبليك را ب
بهترين «زيرا سمبل ) 36 :1372 يونگ،( ».توانيم تعريف كنيم؛ يا كامال بفهميم نمي

اي  هتوان آن را به شيو مي ناشناخته است و ن...تصوير ممكن براي تجسم چيزي است كه
مخاطبان در جا كه حضوِر ذهني و عاطفيِ  از آن) 9 :1364 ،دالشو(» .تر نشان داد روشن
 نبوده و خوانندگان شعر وي به دشوارياي  هدنيايِ غريب سپهري، كار سادي  هحيط
زبان  توانند احساس و تجاربي از سنخ احساس و تجربيات او داشته باشند، مي

 تا حد زيادي ،سمبوليك به ياري سپهري آمده و امكان حضور خواننده را در عوالم وي
 همين زبان، ذهنيت متفاوت و مكاشفات دروني شاعر، ي هيل به وس.فراهم ساخته است

  .گيرد  ميدر دسترس فهم و ادراك خوانندگان قراراي  هصورتي ملموس يافته و به گون
. اند  در شعر فارسي دانسته،ران مدرنيسمگذا سپهري را شاعري مدرن و از پايه

 بارزترين وجوه هنر تلفيقِ مناسبِ انديشه، تخيل و زبان از) 79 :1377،  باباچاهي:ك.ر(
 :1375 سركوهي،( »شناسي ويژه مكتب زيبايي«او ي  ه نوآوران،وي بوده و تخيل و زبان

 ،زدايي معنايي، زباني و جرياني نامتعارف را پديد آورده كه مسيري از آشنايي) 101
 اين جريان، معلولِ وابستگيِ سپهري به ذهنيت و .پيمايد تصويري و سمبوليك را مي

   . بدان رسيده است،ني است كه وي تحت تربيت عرفاني خويشبي جهان
شعر، آن زيبايي را كه ديدگان تعليم « : گفته است، فيلسوف معاصر،»ويل دورانت«

شعر سپهري، ) 3 :1383 دورانت،( ».دارد تواند ببيند، بر ما مكشوف مي ما نميي  هنيافت
د كشف و ترسيمِ احوال و  زيرا او همواره در صد؛مصداقِ مناسبي بر اين سخن است

تلف شعرش را در مظاهري بوده كه خارج از دنياي عادات قرار دارند و عناصرِ مخ
ي مختلف، ها  او به گونه. شكل و تكوين بخشيده است،ها زدايي چارچوب همين عادت

» كند مي] ها امور و پديده[ها  آني  هدعوت به رويت مجدد و عاشقان«مخاطبان خويش را 
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در هر چيزي كه قابل «و در صدد است خواننده را مجاب سازد ) 180 :1371 حسيني،(
مشاهده و احساس است، امري غيرعادي و نامكرر وجود دارد كه عادت و اعتيادات 

اين امر، سازمان و هنجارِ ) 268 :1387جليلي،( ».هاست  مانع از درك آن،ذهنيِ انسان
رغمِ غريبگيِ زبان و نامتعارف بودنِ  لي سپهري ع.زند ميمتفاوتي را براي شعر او رقم 

 و نام خود را به بيابد توانسته مخاطبان بسياري در ميان شعرخوانان ،ساختار شعرش
 شعريت محض و . تثبيت كند،عنوان يكي از معدود شاعران صاحب سبك روزگارِ ما

 تصاوير و نمادهاي ،صميميت خاصي كه در كالم او جريان دارد، بيان سمبوليك
 او به همين واسطه با . پذيرفتني ساخته است، خوانندگانشايمتعارف وي را برنا

ها را در پرتو اشراق و شهودي  كند و آن  ميمخاطبانِ خود، ارتباط حسي و باطني ايجاد
   .دهد ميكه خود بدان دست يافته، قرار 

 ،بيني كيفيت تصويرسازي هر شاعر، وابستگي تمام به تجربه، جهان«جا كه  از آن
 تصاوير ،)14 :1369 ،محيط(»  طبيعت و زبان دارد،ناخودآگاهي و شناخت وي از محيط

 همچنين نگرش و شناخت ،سپهري نيز پيوند ذاتي خود را با ذهنيت و ناخودآگاهي او
اين .او شوندي  هتوانند معرف تفكر و دنياي ويژ مي حفظ نموده و به خوبي ،وي از امور

 را دامن زده و تأويل پذيري آن را بر خوانندگانش  سهرابامر، تاثيرگذاري افزونِ شعر
در واژگان و زبان يافته و به صورتي اي  هي تازها  سپهري ظرفيت.ممكن ساخته است

 در جهت نمادآفريني و پرداخت بياني سمبوليك و ،ي مختلف الفاظها  از قابليت،خالق
نگرش ي  ها تنها از دريچكه آن ر) 30 :1378  حقوقي،:ك.ر( .تصويري بهره برده است

 .توان ارزيابي و تفسير كرد مي ، موجودات و مفاهيم، انسان، او به عالم هستيي هعارفان
ي مختلف و متفاوتي را دربرگرفته كه ظرفيت نمادين و ها شعر او واژگان و نشانه

  هوي گشتي  هدارِ تبيينِ تفكر و دنياي ويژ ي يافته و به صورتي كارآمد، عهدهتصوير
 برخي نمادها ارتباط تنگاتنگي با دنياي فكري و ، در ميان نمادهاي متعدد سپهري.ستا

 هثرتر ايفا كردؤذهني او داشته و در ترسيم ابعاد نگرش عرفاني وي نقشي مهم و م
 از القائات، تداعي و تأثيرات اين نمادها بهره جسته و ، سپهري تا جاي ممكن.است

 ميسر ،ها ي مختلف خود را از طريق آنها و احساس برداشت ، دريافت،ترسيمِ حاالت
   .ساخته است
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  مخاطب بادهاي جهان. 3
 ترديدي نيست كه نگاه سپهري به عالم و اجزاي متكثرِ آن، نگاهي عارفانه و مبتني بر

كوانتوم، بين ي  ه بر مبناي نظري.است» ارتباط اينيشتيني«يا همان » ارتباط كوانتومي«
 كل جهان زنده ،هيچ مرز حقيقي وجود ندارد« ،جان ز جاندار و بيموجودات عالم، اعم ا

 :1384، ولف(» . فقط يك كلِ پيوسته وجود دارد...است و بر مبناي ارتباط اينيشتيني
ترين شكل   در اصلي، هر گل و هر انساني، هر صخره،هر درخت« ،در اين نگرش) 115
ي ديگر ها تواند بر پديده ميد و وش ميمحسوب )  23 :1381چوپرا،(» روح خالص،خود

ي ها يي، گونهها  بيان سمبوليك سپهري با توسل به شيوه. تأثيرگذار باشد،و بر كل هستي
 پردازشِ ،ترين روش او در اين راه  معمول.دهد ميمختلف اين پيوستگي را نمايش 

ي فاقد حركت به ها و تبديل اشيا و پديده) تشخيص(شعور  نمادهاي جاندار و ذي
ي مختلف و متنوع عالم، ها ي او، اشيا و پديدهها  در ترسيم.اتي متحرك استموجود
د و دهن هستي را بازتاب ميي  هاز حقيقيت يگاناي  ه هريك چهر زنده بودههمگي

براي درك خداوند و اي  هها راه و نشان  آن.شوند مي محسوب ،نمودي از عظمت خداوند
 ، و پيوند با ديگر اجزا و نيز با خود شاعر تفاهم،گردند كه در تعامل ميكل هستي تلقي 

  :قرار دارند
  ...آيم، كجاست سايه ؟ من از مصاحبت آفتاب مي «

  آيد  و بوي چيدن از دست باد مي
  ...هوشي است به حال بي/ و حس المسه پشت غبار حالت نارنج

سوار حرف اول باد  /هنوز برگ./ شناسد شمار خودش را نمي هنوز جنگل ابعاد بي
  . تاس

   جوي يك مجادله جاري است ،و در ضمير چمن/ گويد هنوز انسان به آب چيزي مي
  . زاد است طنين بال كبوتر، حضور مبهم رفتار آدمي/ و در مدار درخت
  .و من مخاطب بادهاي جهانم/ آيد صداي همهمه مي

  »....آموزند به من مي /و رودهاي جهان رمز پاك محو شدن را
  )  321 – 320: 1363سپهري،(
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  شنوم  مينفسِ باغچه را. 4
هستي ي  هپارچ ناپذيري از كلِ يك  جداييوِسپهري فرديت خويش را نفي و آن را جز

تواند در هيأت اشيا و موجودات  مي خود، نمادي ساخته كه ِ«من« او از .كند ميتلقي 
ن  نشا،در حالت كلي» من« . تجلي و با اشيا و امور، احساس خويشاوندي كند،مختلف
تقابلِ « بوده و از آن به عنوان عاملِ جدايي و ها انسان با عالم و پديدهي  هفاصلي  هدهند

كاسيرر، ( »چيزهاي ارائه شده و متعين... و)ابژه( و موضوع شناخت )سوژه(شناسنده 
برخورداري از مشرَب عرفاني و  دليل اما سپهري به  است؛تعبير شده )272 :1378

 از عالم هستي، اعتقادي »من« به انفكاك ،ي مكاتب بوديسماه تأثيرپذيري از آموزه
شخص را نفي « اين مكاتب .داند مي آن را در كليت هستي، مستحيل و فاني شده نداشته

غير شخصي را ) soi ( فاني و هويت)ego (گذرند و  فقط من مي؛ يا از فراز آن كنند مي
 فقط ،موجوداتي  هبراي هم« :يندگو ميها  آن) 145 :1374دو روژمون، ( ».باور دارند

 تا بتوان به هويت غيرقابل افتراق و ...يك هويت هست و فرديت بايد فنا گردد
» . بلكه خالء است، دست يافت؛چهره كه نه اين است و نه آن تمايزناپذير و واقعيت بي

اش با  شناختي كه از اين مكاتب يافته بود، خصوصاً آشنايي ا سپهري ب)145، همان(
هنر خويش ي  هماي اي را دست  چنين انديشه،ريشنا مورتي، عارف و متفكر هنديك

ا عمل ي  ه خود نگا:  در هر نگاه سه عامل است:گويد  ميكريشنا مورتي« .ساخته است
 نبايد .)observed(و نگريسته، يعني امر) observer(  نگرنده،)observation(ديدن 

 شميسا،( ».ي ماستها اصله حاصل پيش داوري ف.بين نگرنده و نگريسته فاصله باشد
توان آن را آگاهي شهودي ناميد، برآيند پيوند  مينوعي اشراق و آگاهي كه ) 28 :1368

 فرديِ خويش را به »من«ذهني سپهري با عرفان شرقي است كه تحت تاثير آن توانسته 
 آگاهي .ل نمايد تبدي،سمبولي براي نشان دادنِ يگانگي با عالم و پيوستگي با كل هستي

كه تفاوت «كنند  ميشهودي را باالترين سطح آگاهي و آن را به يگانگي و وحدتي تعبير 
اين ي  هدر حيط) 415 :1386، چوپرا(» .برد ميمشاهده كننده و مشاهده شونده را از بين 

» هويت فكري« كه بدان - ذهنيات و مناسبات مختلف زندگي مادي، عادات،آگاهي
ي ها  تشخص،روند؛ به بيان ديگر مي كنار -شود مينيز گفته ) 146 :1382 مصفا، :ك.ر(

 هريك به ها  اين مشخصه.گردند مياعتبار   جمله بي،و غيره  مياقليمي، فرهنگي، قو
واسطه و  شوند كه انسان را از آگاهي اصيل و درك بي ميعنوان مانع و حجابي تلقي 
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سپهري با انكار فرديت خويش ) 47 :1384ي،  مورت:ك.ر( .دارند مي باز،نابِ عالم و امور
ي عالم و ها  درك زيبايي،نهايت و يگانه با هستي ي بي»من«آن تا حد ي  هو توسع
 ،تواند در متن اجزا مياو » من« .سازد ميها را بر خود ميسر  آني  هواسط بيي  همشاهد

 در »من« اين .بيندها خود را همانند و خويشاوند ب  حضور يابد و با آن،ها اشيا و پديده
پذيرد و  ميي مختلف را به خود ها قالبِ نمادي موثر، ويژگي، كسوت و هيأت پديده

   :دهد ميابعاد متنوع حيات را نمايش 
من صداي نفسِ باغچه را /من در اين خانه به گمنامي ِنمناك ِعلف نزديكم... «

 روشني از پشت ي و صداي سرفه/ريزد و صداي ظلمت را، وقتي از برگي مي شنوم مي
  ... ي سنگ، چكچك چلچله از سقف بهار ي آب از هر رخنه درخت، عطسه

  ... جريان گل ميخك در فكر/ تپشِ قلبِ شبِ آدينه/  ضربان سحر چاه كبوترها
  و صداي باران را، روي پلك ترِ عشق / ... شنوم من صداي وزش ماده را مي
  گيرم ها را مي نبض گل ... /ها روي آواز انارستان/ روي موسيقي غمناك بلوغ

  ...آشنا هستم با، سرنوشت ترِ آب، عادت سبزِ درخت
  رويد  دانم ريواس كجا مي خوب مي

  )  287 -286 :1363سپهري،(».ميرد خواند، باز كي مي آيد، كبك كي مي سار كي مي
  

  در امتداد وقت. 5
 زبان .خورد  ميشمحسي زنده و تحيري مدوام و كودكانه در اشعار سپهري همواره به چ

وي را در برابر امور ترسيم ي  ه حيرت كودكان،يي سادهها گيري از نشانه نمادين او با بهره
گونه   آن.ي در عالم، عادي و تكراري و عاري از شگفتي نيستت براي او هيچ جر.كند مي

 گويي نخستين ؛شود ميزده   و شگفتآيد ميبه وجد  ،اي ههر پديدي  هكه با  مشاهد
از   مي اين حيرت، خصلت ذاتي كالم سپهري و وجه مه.بيند ميي است كه آن را بار

ي معمول ها  كه غالباً اشيا و پديده-ست كه با بياني ملموس و نمادهايي ساده  اتفكر او
 نور و هر ، آب، برگ، كوه، دشت، در نگاه او.شود مي بازگفته –و شناخته شده هستند 

 .شگفتي استي  هآن، مايي  ه و مشاهداست آفرينش پديده، جلوه و مظهري از تازگيِ
براي اي  هست كه چنين واژگاني را به معرّف و نمايندقابليت و هنجار شعر وي به گونه ا
     :سازد مي بدل ،كل هستي و زيبايي و عظمت آن
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  هايي چه بلند  كوه/ !يي چه فراخها دشت«
  ) 348 :1363 سپهري،( »!آمد در گلستانه چه بوي علفي مي

  
  : ي باالي سرم چيدم، گفتم برگي از شاخه«

  )375 :1363سپهري،( »خواهيد ؟ چشم باز كنيد، آيتي بهتر از اين مي
  
  ! ريزد ها مي ي مس، چه نوازش نور در كاسه... «

  )336 :1363سپهري،( »...آرد نردبان از سر ديوار بلند، صبح را روي زمين مي
  
  !چه هوايي! به... «

  هاي جهان بود  وضوح بال تمام پرندههايم  د ر ريه
  )412 :1363سپهري،( »!آب چه تر بود / آن روز

  
 ندانستگي و ،داوري سپهري شرط رسيدن به چنين حيرتي را گذر از مرز پيش

 ندانستگي، اصلي از اصول فكري سپهري است كه .داند مي ها پيراسته شدن از دانستگي
گويند و  مي) 126 :1362 لوكا،:ك.ر( »حواسداري در  خويشتن« بدان ،در آيين بودايي

 در اين قطع .و قطع تعلق از گذشته و آينده است» لحظه«جانبه در  آن، حضوري همه
 به ،ي مختلفها جدا كرده و به گونه» اكنون«را از   مي افكار و ابزارهايي كه آد،تعلق

اه براي رسيدن به  ر،گونه شوند و بدين مي رها ،سازند ميمرتبط » اكنون«پيش و بعد از 
    :گردد  مي هموار ،ي ماديها ندانستگي و رهايي از آگاهي

  در امتداد وقت قدم زد، /  بايد بلند شد./بايد كتاب را بست«
  .  ابهام را شنيد/گل را نگاه كرد،

  .  بايد به بوي خاك فنا رفت/.بايد دويد تا ته بودن
  بايد نشست . بايد به ملتقاي درخت و خدا رسيد

  )428 :1363سپهري،( »...خودي و كشف جايي ميان بي/ ديك انبساط نز
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 ،با استمداد از حواس پنجگانه  مييي هستند كه آدها  ماحصل دريافتها دانستگي
ي ارتباط با جهان هستي ها  دريچه،؛ حواسي كه در دنياي مادييابد ميها دست  بدان

، ت و باورهاي مختلف اين حواس چون به عادات، خاطرات، فرضيا.شوند ميتلقي 
ي خود را ها ، ناخواسته در صدد داوري و ارزيابي امور برآمده و دريافتاند هگرفتخو

 نه ذات و ،يابند ميچه از هستي و مظاهر آن در  بنابراين، آن؛دهند ميمبتني بر آن شكل 
 تصويري خودساخته و مبتني بر  بلكه تصور، توهم و،ها حقيقت اشيا و پديده

 او براي .داند مي سپهري چنين دريافتي را فاقد اصالت و غيرواقعي . استداوري پيش
كسب دانايي محض و آگاهي حقيقي و نهايتاً براي رسيدن به احساس شگفتي، 

ي  هو به نفي هم كند  مي توصيه،پيراستگي ذهن را از خاطرات گذشته و توهم آينده
 ،)17 :1370 نفيسي، :ك.ر( اتي كه موجب نابينايي ذهني هستندقراردادها و عاد

 تنها در اين صورت، ندانستگي حاصل شده و آدمي با هر مشاهده و .پردازد مي
   :نهايت دست يابد  خواهد توانست به حيرت و لذتي بي،احساسي

  . زير باران بايد رفت/ چترها را بايد بست،... «
  .فكر را خاطره را، زير باران بايد برد

  .  بايد رفتبا همه مردم شهر، زير باران
  ...عشق را زير باران بايد جست./ دوست را زير باران بايد جست

  . است» اكنون«ي  آب تني كردن در حوضچه/ زندگي تر شدن پي در پي،
  . است آب در يك قدمي: ها بكنيم  رخت

  ) 293 – 292 :1363سپهري، ( »...روشني را بچشيم
  

  صداي خالص اكسير. 6
 :1382 اُشو،( »آگاهيي  هترين قل رفيع«عرفاي شرق، عشق را  ي ها ثر از آموزهأسپهري مت

 او در .نگرد ميوجوهايش  بدأ حركت و نيز مسير و غايت جستو به عنوان م) 63
 وقفه، حقيقتي يگانه را الي مظاهر هستي، عاشقانه و بي هزواياي زندگي و در الب

ده و همواره به فرجام نبو وجوهاي وي بي دهد جست مي اشعارش گواهي .جويد مي
 در همه ،كند ميچه او طلب   آن.ستا  همكان منجر شد ي فرازمان و بيها كشف و آگاهي
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 كساني قابل كشف است كه بتوانند عشق اي اما تنها بر؛جا يافتني است چيز و در همه
  :وجوي خويش سازند جستي  هماي نهايتي را دست خالص و بي

  .كند مأنوس يك سيب مي را به گرميو ت/ و عشق، تنها عشق... «
  ها برد، مرا به وسعت اندوه زندگي/ و عشق تنها عشق

  مرا رساند به امكان يك پرنده شدن 
  داروي اندوه ؟  و نوش-
  )306 :1363سپهري،( ».دهد اين نوش  صداي خالص اكسير مي-
  

ي ها  از عشق مداوم خويش بر معشوقي يگانه كه جلوه،سپهري به هر بهانه
 عاشقي و راز شيفتگيِ .گويد ميتواند كشف كند، سخن  ميا همواره نهايت او ر بي

 به سادگي و بدون توسل به ،نهايت او خويش را نسبت به اين معشوق و تجليات بي
 شعر سپهري از تعاملي ساده، عاشقانه و زيبا ميان .دارد ميبيان اي  هپيچيدي  ههيچ فلسف

 و نگاه خواننده را متوجه ابعاد پرده برداشته خداوند، عالم و موجودات مختلف،
 همواره از تبيينِ ،كند كه اهل فكر و فلسفه ميناشناخته و نامكشوفي از جهان خلقت 

 رسالت ، هريك در شعر سپهري،، موجودات و اشياها  پديده.اند ه قاصر بود،آني  هساد
ور دار گشته و به سمبولي براي اعالم حض بيانِ بعدي از زيبايي خلقت را عهده

كه اظهار دلبستگي نسبت به هر اي  هگون شوند؛ به مي بدل ،خداوند در عالمي  هحكيمان
  :دده ميها عاشقي و شيفتگي شاعر را نسبت به خالق هستي بازتاب  يك از آن

  .خواند گوش كن، دورترين مرغ جهان مي«
  شب سليس است، و يكدست و باز 

  ها،  شمعداني
  ...شنوند ا ميي فصل، ماه ر و صدادارترين شاخه

  .راو زند از دور ت گوش كن، جاده صدا مي
  .چشم تو زينت تاريكي نيست

  .ها را بتكان، كفش به پا كن، و بيا پلك
  و بيا تا جايي، كه پر ماه به انگشت تو هشدار دهد 

  و زمان روي كلوخي بنشيند با تو 
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  .ي آواز به خود جذب كنند را، مثل يك قطعهو و مزامير شب اندام ت
  :را خواهد گفتو جا كه ت ارسايي است در آنپ

  ».ي عشق تر است بهترين چيز رسيدن به نگاهي است كه از حادثه
  ) 372 – 371 :1363 سپهري،(

  
ي ها زيباييي  هوجو با نگرشي شهودي و عاشقانه، امكان كشف و مشاهد جست

كردار مبتني « زيبايي را  ، منتقدي.سازد  مي سپهري ميسرايپنهان و نامكشوف عالم را بر
 ،)55 :1381نيوتن، (»  كه از راه شهود، ادراك شده باشدها بر رياضيِ مكنون در پديده

كه زيبايي بايد بي هيچ عيار و مالكي و بدون استمداد از  ؛ يعني اين.توصيف كرده است
عيت  امور، خود را در موق سپهري توانسته در برخورد با.عقل و استنتاج، ادراك شود

 از معرفتي شهودي، ها گري خالي الذهن قرار دهد و براي ديدن و درك زيبايي مشاهده
 در اين نوع .بهره گيرد) 44 :1375 شوپنهاور، :ك.ر( »صرفي  هنظار«به تعبيري 

بيند،  ميچه   در متنِ آن،گر، قادر است فارغ از مناسبات علي و معلولي  مشاهده،مشاهده
ي بالقوه و  و داراي زيبايدوتواند مطلوب ديده ش مي هر چيزي ، از منظر آن.حضور يابد

زشتي و زيبايي امور، امري ي  هي رايج دربارها  داوري، از اين ديدگاه. تعبير شود،ذاتي
واسطه با امور  مستقيم و بيي  همواجهي  ه نتيجها  زيرا داوري؛گردد ميمنتفي تلقي 

 . تأثيرپذيري دارند... ذائقه و، منافع،ايل تم،يي چون تربيتها  بلكه از واسطهنيستند؛
 او بر اين .شود ميل ني اعتباري ذاتي قا،بنابراين، سپهري آن را نپذيرفته و براي زشتي

بتواند   ميي انسان كنار روند و آدها داوري  تعاريف و پيش،باور است كه اگر قراردادها
ي او قادر به كشف واسطه و به طور شهودي در عالم تأمل كند، فطرت زيباجو بي

 نه حقيقت ،ي برخي امورها نمايي  در نظر او زشت. خواهد بود،ي نهفته در آنها زيبايي
 سپهري وجه .ي پندار و ذهنيات منفي دنياي انساني استها  بلكه بازتابِ دخالت،ها آن

ر ها را در شع ، نپذيرفته و آناند هنامقبولي را كه برخي موجودات در دنياي انساني يافت
ها  آني  هگيرد كه گويي قصد دارد مرزبندي مرسوم را در  بار ميخويش طوري به كار 

 كه در تعاريف انساني به عنوان ... كركس، گل شبدر، لك لك، مگس، كرم و.بشكند
 كاركرد ،، هريك در بيان نمادين سپهرياند هموجودات منفي و زشت شناسانيده شد
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 اند هنقص خداوندي واقع شد ف بعدي از آفرينش بيرا يافته و معرَِاي  هسمبول و نشان
  :دهند ميكه جملگي در كنار هم، زيبايي و كمال كلي خلقت را شكل 

  . كسي كركس نيست چرا در قفس هيچ... «
  ...ي قرمز دارد گل شبدر چه كم از الله

  لك را ادراك كنيم  ي لك النه  گرمي
  ...روي قانون چمن پا نگذاريم

  .  چيز بدي استو نگوييم كه شب
  ... تاب ندارد خبر از بينش باغ و نگوييم كه شب

  .و نخواهيم مگس از سر انگشت طبيعت بپرد
  .و نخواهيم پلنگ از در خلقت برود بيرون

  .و بدانيم اگر كرم نبود، زندگي چيزي كم داشت
  .خورد به قانون درخت و اگر خنج نبود، لطمه مي

  )294 –292 :1363سپهري،( »...گشت  ميو اگر مرگ نبود، دست ما در پي چيزي
  

  جاويد اساطيري  هفوار. 7
 در ،نهايت  بيدهد كه اعضاي آن به سوي كمالِ مي جهاني را نمايش ،شعر سپهري

هستي رو به سمتي ي  هموجودات در چرخي  هي او همها  در ترسيم.حركت هستند
ناپذيرِ كل  ير وقفه او تداوم و س.روند مي پيش ،واحد دارند و در پي مقصدي يگانه

ي جدايي يدهد و خود را جز ميترِ عالم نشان  يي و ابعاد جزها هستي را در مصداق
 مجال زيستن انسان و ، سپهري.داند  ميناپذير از اين حركت و تكامل هميشگي

 ،موجودات را فرصتي براي فرارويِ خودآگاه و ناخودآگاه و امكاني براي تبديل و تبدل
ي  ه او انگيز. براي موجودات مهياست، فرصت، اسبابِ تبديل و تكامل در اين.شناسد مي

  يعني سير به سوي كمال كه غايت آن، خود -نهايي خداوند را از آفرينش، همين امر 
ي از حركت، سفر، تكامل و ا  اشكال تازه، در شعر سپهري.كند مي معرفي -خداوند است

ي واژگان و ها شان داده شده و قابليت ن، با بياني هنري و شاعرانه،تحولِ موجودات
 مورد استفاده ،نهايت كمال را منعكس كنند، تا جاي ممكن كه بتوانند مسير بي ميمفاهي

  :قرار گرفته است
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  هنوز در سفرم«
  هاي جهان قايقي است  در آب/ كنم خيال مي

  ...  هزارها سال است-  مسافر قايق -و من 
  ي دريانوردان كهن را  سرود زنده

  رانم  و پيش مي /خوانم هاي فصول مي  گوش روزنهبه
  كجا نشان قدم ناتمام خواهد ماند؟/ ؟برد مرا سفر به كجا مي

   گشوده خواهد شد ؟/ي نرم فراغتها و بند كفش به انگشت
  در كدام بهار درنگ خواهي كرد؟/ ...؟كجاست جاي رسيدن

  و سطح روح پر از برگ سبز خواهد شد ؟
   جوانيِ يك سايه راه بايد رفت،شراب بايد خورد و در

  همين، 
  »...رسم به يك هدهد ؟ كجاست سمت حيات ؟ من از كدام طرف مي

  ) 312 - 311 :1363سپهري، (
  

 ،»درخت« .نمادهاي متعددي تبيينِ ابعاد كمالِ مورد نظر سپهري را به عهده دارند
 ،ثرؤت كه به طوري مهاس  متعلقات و اجزايي كه با آن مرتبط هستند، يكي از آن،مفاهيم

يي چون باليدن، رويش، شكفتن و ها  او از ظرفيت.در شعر سپهري به كار رفته است
شاعرانه برده و اي  هي نزديك به آن همراه است، بهرها جوانه زدن كه با درخت و واژه

 بسامد باالي درخت و واژگاني . به خدمت گرفته است،ها را با كاركردي سمبوليك آن
چه كه رمز و  شه، سبزي، خوشه، شاخه، برگ و بار، شكفتن و هر آنچون باغ، ري

 كاربرد بسيارِ .ست اخاصيت پويش، رويش و كمال را در ذات خود دارد، گواه اين مدعا
گرِ توجه وي به استعداد و سرشت اين   كه بيان   ضمن اين- در شعر سپهري ها اين نشانه

 ،ها تاريخي و آييني درخت و در كل، رستنيي  هدهد وي به سابق مي نشان -ستها پديده
 استمرار  ...م بوده وي نماد حيات و تطور و تكامل دا،درخت« زيرا از ديرباز ،وقوف دارد
بازگشت ي  ه عالم و يادآور اسطوري ه تجديد حيات ادواري و پايندي ه نشان،رشد نباتات

گيري نمادين از   بهره.استبه شمار آمده ) 8 :1378 دوبوكور،( » به اصلي واحد،جاودانه
درخت و مفاهيم پيوسته با آن در اشعار مختلف سپهري، امكان تبيين و تفسيري شاعرانه 
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 براي او فراهم آورده ،كمال انسان و موجوداتي  ه اساطيري را از فلسف،و در عين حال
 456 ،434، 415، 400، 392، 314، 183، 112، 86، 78، 44 : 1363 سپهري،:ك.ر(است 

    ) ...و
   در فلق بود كه پرسيد سوار »ي دوست كجاست؟ خانه«

  .آسمان مكثي كرد
  ها بخشيد   ي نوري كه به لب داشت به تاريكي شن رهگذر شاخه

  :و به انگشت نشان داد سپيداري و گفت
  . كوچه باغي است كه از خواب خدا سبزتر است/ نرسيده به درخت،
  .آبي استي پرهاي صداقت  اندازه و در آن عشق به

  آرد، روي تا ته آن كوچه كه از پشت بلوغ، سر به در مي مي
  پيچي،  پس به سمت گل تنهايي مي

  ...ماني ي جاويد اساطير زمين مي دو قدم مانده به گل، پاي فواره
  ي نور   رفته از كاج بلندي باال، جوجه بردارد از النه/بيني كودكي مي
  )359- 358 :1363سپهري،( »؟ي دوست كجاست  خانه/پرسي و از او مي

  
  تنهاييِ من بزرگ است. 8

 احوالي چون تجرد روحانيِ عرفا را تجربه ،سپهري در مسير تجربيات عرفاني خويش
 مراقبه و خلوت عرفاي پيشين همراه بوده ، عوالم او با حاالتي از سنخِ خلسه.ده استكر

 . را بيان كرده استي حاصل از آنها  اسرار و مكاشفه،كه وي با نمادهاي مختلفي
و واژگاني از اين دست را در » روشنايي«، »كودكي«، »خواب«، »سفر«، »تنهايي«سپهري 
 ،»تجلي« ،»تجريد«، »انقطاع« ،»آن«چون   ميي نمادين خويش گنجانده تا مفاهيها ترسيم

و امثال آن را كه در ميان اهل تصوف رايج بوده، » وجد« ،»فنا« ،»فقر« ،»سكر« ،»خلوت«
ست كه سپهري وجه نمادين آن را تا حد زيادي  ااي  واژه»تنهايي« ، در اين ميان.ازگويدب

ي خويش بهره ها  نزديك ساخته و از آن براي توصيف خلوت،به مفهومِ خلسه و مراقبه
 ساحت و مأمني خوشايند براي وي بوده و توانسته هر ،ي سپهريها »تنهايي «.برده است

 وي دست اييافتني و قابل تجربه بوده، بر براي عرفا دستچه را در حال مراقبه،  آن
   .يافتني سازد
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 كه در ميان عرفاي شرقي مرسوم است، شباهت »ذن«سپهري به حالت » تنهايي«
و آداب آن آشنايي » ذن«دهند كه وي با  ميي بسياري در شعر او گواهي ها  نشانه.دارد

شاعريِ وي را تحت تاثير قرار داده و ي  ه شيو، اين آشنايي در موارد زيادي.داشته است
 شعر ،»ذن«سرايان ژاپني را كه در حالت »يكوها «ي بسياري، طريق ها او در نمونه

روحاني است كه امكان ارتباطي ي  هحالتي از خلس» ذن« .گرفته است ، پياند هسرود مي
آن « :ديگرآورد؛ به بيان  مي فراهم ،باطني را با شعور جاري در هستي يا شعور كيهاني

 ، در اين حالت.كند  مي يگانه،حالت خاصِ جان است كه ما را  با ديگر چيزهاي هستي
 يك و ،ايم ها يگانه بلكه با آن؛  جدا نيستيم، از مفردات ديگرِ هستي،ما از چيزهاي ديگر

 ».ي شخصي خود را نيز داريمها  استقالل و فرديت و ويژگي،همانيم  و با اين همه
 »مرصاد العباد« :منابع مختلف عرفاني از جمله ،در زبان فارسي) 20 :1376 پاشايي،(
–152 :1345 فروزانفر، :ك.ر(» قشيريهي  هرسال«ي  ه ترجم،)281 :1374  رازي،:ك.ر(

 ،»مراقبه« با ذكر اوصاف ...و) 540 :1383 هجويري،: ك.ر( »المجوب كشف«و ) 159
توان  مي» ذن«حاالتي شبيه آنچه در  كمابيش از ... و»عزلت«، »خلوت«، »نشيني چله«

 عمدتاً به كشف ،ها در بيان چند و چونِ مراقبه و خلوت  آن.اند هتجربه كرد، سخن گفت
   .آيد مينيز حاصل » ذن« كه در حالت اند هيي اشاره داشتها و شهود و دريافت

دار توصيف   عهده،به عنوان نمادي موثر و پركاربرد در شعر سپهري» تنهايي «
.  ابعاد مختلف دنياي خويش را وصف نموده است، او با اين واژه.ين حاالتي استچن
داده و به  ميساحتي بوده كه سپهري را در پرتو نور و اشراقي روحاني قرار » تنهايي«

ي ها  دريچه،»تنهايي« در .زده است ميكرانگي پيوند  احساسي از جاودانگي و بي
 ذهن ،شده و شفافيتي روحاني  مي عالم گشودهيها احساسِ سپهري بر زيبايي و شگفتي

ي خويش است و نوعي ها »تنهايي«ي  ه سپهري شيفت.گرفته است ميبر او را درو روح
 او را ، در اين حالت،خودفراموشيِ خوشايند و احساسي از رهايي و سبكبالي

، 361، 355، 354، 220، 208، 192، 151، 138 ،84 :1363  سپهري،:ك.ر( .گيرد ميدربر
  :)... و378

  در ابعاد اين عصر خاموش ... «
  من از طعم تصنيف در متن ادراك تنهاترم 

  اندازه تنهاييِ من بزرگ است   بيا تا برايت بگويم چه



       89 ، پاييز3، شماره 2دوره /  بوستان ادب ي مجلهـــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

 

216

  كرد  بيني نمي را پيشو و تنهاييِ من، شبيخون حجم ت
  )395 :1363سپهري، ( »...و خاصيت عشق اين است

  
  صورت ناب يك خواب. 9

گيري رويا  آگاه كه در تكوين و شكلي ناخودها همان مكانيسم« :د استقمعت» فرويد«
 مردمان هميشه در اين امر كه روياهايشان با . مداخله دارند، در كار هنريِ شاعر،فعالند

) 47 :1369 آنده،( ».اند ه به شگفت آمد،زادگانِ طبع شاعران، همانندي بسيار دارد
از احوال   ميگويد يا ترسي  ميود سخنسپهري هرگاه از چند و چونِ مشاهدات خ

پردازد كه  مياندازهايي  رئاليستي و چشمردهد، به خلق فضاي سو ميخويش به دست 
 در .كند  مي روايت،يي را كه ديدهها  گويي خواب.شباهت به خواب و رويا نيست بي

 نماييِ اين گونه كه بايد، واقعيت تواند آن ميي عيني نيز نها اين هنگام، توسل او به نشانه
 و با منطق هستندها برآيندي از تخيل و جريان تفكر وي   زيرا آن؛فضاها را تقويت كند

 همواره بر اين ،عواطف و آرزوهاي سپهري .و عادات حاكم بر اذهان، مطابقتي ندارند
 ،قيد و مانعي  مهارِ خويش را بي هيچ فضاها سايه دارد و او خيالِ پردامنه و بي

خود را ي  ه نگاه خوانند، او با آفرينش چنين فضاهايي.سازد ميها   آنخلقي  هماي دست
 سپهري از .تواند ببيند مي نظير آن را ن،گشايد كه در عالم هشياري مياندازهايي  به چشم

را وارد ساحت ناخودآگاهي گذرد و او  ميحريم هشياري و خودآگاهي خواننده در 
توانند  مييي را كه از پيش ديده؛ يا ها  و خواب امكانِ تجسم رويا، از اين طريق.كند مي

   :سازد ميها ميسر   آنايببينند، بر
  .دست مرا امتداد داد/  تا عضالت بهشت/يك نفر آمد...«

  .هاي پيراهنش بود  در وسط دگمه/يك نفر آمد كه نور صبح مذاهب
  .بافت پنجره مي/ هاي قديمي از علف خشك آيه

  .مثل پريروزهاي فكر، جوان بود
  .پر شده بود/ ها حنجره اش از صفات آبي شط

  .ها كشيد روي سرم سقفي از تناسب گل./ هاي مرا برد يك نفر آمد كتاب
  .ميز مرا زير معنويت باران نهاد./ هاي مكرر وسيع كرد عصر مرا با دريچه

  هاي مشجر، حرف زديم از دقيقه/ .بعد، نشستيم
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  .ذشتگ شان، در وسط آب مي از كلماتي كه زندگاني
  فرصت ما زير ابرهاي مناسب 
  )407-406 :1363سپهري،(»....حجم خوشي داشت/ مثل تن گيج يك كبوتر ناگاه

 و حاالت غيرقابل توصيف خود را كه براي خوانندگان ناشناخته ها  سپهري تجربه
 بسامد باالي اين واژه .كند مي بيان ،حريم معنايي آني  هخواب و توسعي  هاست، با واژ

ي  هآورد كه سپهري از سابق مييمي كه با آن در ارتباط هستند، اين گمان را پديد و مفاه
اي از  داند هر انساني، تجربه مي آگاهي دارد و ،ذهني اين واژه در روانِ مخاطبانش

 تكرار نماد خواب و . با خود دارد،نهايت آن خواب و حريم ِروياهاي متنوع و بي
سپهري بكاهد و ي  ها حدي از دشواري درك خوانندتواند ت  ميگونه ي خوابها روايت

زيرا آدمي ؛ ي غريب او را در نظر آنان محسوس و پذيرفتني سازدها حاالت و دريافت
نيافتني  يابي به آرزوهاي دست  عادت داشته و دست، در خوابها به ديدن ناشناخته

   . كمابيش تجربه كرده است،خويش را در خواب
 شايگان،(» اي است گشوده شده به شب تاريك دورن دريچه« هر خوابي : گفته شده

چه را كه در درون،  تواند آن مي ،كه به زبان تمثيل و با توسل به سمبل) 206 :1371
ي زنجيري از يي مرها عبارت از حلقه« را ها  يونگ خواب.پنهان مانده، برمال سازد
از عقل و دانش ناآگاه اي  هنمايند«دانسته و ) 3 :1382،يونگ( »رويدادهاي ناخودآگاه

 عواملي كه مانع از ظهور عواطف ،به هنگام خواب) 21 :1383يونگ، (» .كند ميمعرفي 
 ها  احساس، همزمان با آن.شوند  ميانسان هستند، كنار رفته فراموشي  هو آرزوهاي نهفت

 ، امكان بيداري و رهايياند هآمال پنهاني كه در پسِ ذهن نهفته مانده و گم شد و
 قالب نماديني كه او .توجه نيست  سپهري به خصوصيات ناخودآگي خواب، بي.يابند مي

 خواب براي او .برداردصاف و كاركردهاي مختلف آن را در او،بدين واژه بخشيده، ابعاد
مترادف هشياري، آسودگي، شادماني و فرصتي براي كشف و آگاهي، حضور در باطن، 

ي شگفت، بازگشت به كودكي و مواردي ها ، تجربهامكان سياحت در فضاهاي ناشناخته
   :از اين قبيل است 

  بازخواهد شد/ رو به سمت كلمات/ در يك خواب عجيب/ امشب«
  روي اوصاف زمين خواهد غلتيد، / سيب خواهد افتاد/ باد چيزي خواهد گفت

  . تا حضور وطن غايب شب خواهد رفت
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  سقف يك وهم فرو خواهد ريخت 
  . باتي را خواهد ديدهوش محزون ن/ چشم

  )456 – 455 :1383سپهري، ( »...پيچكي دور تماشاي خدا خواهد پيچيد
  
  ي تاريك يك نيلوفر  سايه/ گذشتم، از مرز خوابم مي«

  .ي اين ويرانه افتاده بود روي همه
  ي اين نيلوفر را به سرزمين خواب من آورد؟ دانه/ كدامين باد بي پروا

  ها، در مرداب بي ته آيينه/ ،اي روياها در پس درهاي شيشه
  .يك نيلوفر روييده بود/ اي از خودم را مرده بودم هر جا كه من گوشه

  ريخت  گويي او لحظه لحظه در تهي من مي
  »...مردم لحظه لحظه خودم را مي/ و من در صداي شكفتن او

  )119 – 118 :1363سپهري،(
  . ابتداي خدا بود./ ظهر بود«

  رد، ك گوش مي/ ريگ زار عفيف
  . شنيد هاي اساطيري آب را مي حرف

  . آب مثل نگاهي به ابعاد ادراك
  . بر لب بركه بود/ مثل يك اتفاق سفيد/ لك لك

  . شست در تماشاي تجريد مي/ حجم مرغوب خود را
  . شد وارد فرصت آب مي/ چشم

  .رفت روي ذوق نمك زار از ياد مي/ طعم پاك اشارات
     »...رت ناب يك خواب شيرين ؟صو /تا كجاي كوير /باغ سبز تقرب

  )452 :1363 سپهري،(
  

  نتيجه گيري. 10
 او با . آميزشي تنگاتنگ يافته است، انديشه و هنر سهراب سپهري با تفكر عرفاني،ذهن

 شهود و ديگر حاالت ، كشف، در صدد بيان وجد،بياني نمادين و به صورتي نوآورانه
 در . با قابليتي عرفاني است،ويژه  ميليس سپهري صاحب سمبو.آيد ميخود بري  هعارفان



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شهود، نماد و شعرِ سهراب سپهري 

 

219  

 تحير مداوم، احساس يگانگي با ،پارچگي عالم و اجزاي آن  يك،سمبوليسم اوي  هحوز
 او شاعري با نگرش و كالم نامتعارف است . انعكاسي شاعرانه يافته است...كل هستي و

و امكان ي معنايي، تصويري و زباني حركت نموده ها زدايي كه شعرش در مسير عادت
   .كند ميديگرگونه ديدن و انديشيدن را براي خواننده فراهم 

  
  منابع

 به كوشش حميد ،) سهراب سپهريي نامهياد (.باغ تنهايي) 1375 (. داريوش،آشوري
 .سهيل : تهران ،سياهپوش

 پويش ، حسن پستاي  ترجمه.»نويسيم  ميچرا براي كودكان« )1369( . ميشل،آنده
كانون پرورش فكري  ،) هنر و ادبيات كودكان و نوجواناني بارهاي در مجموعه(

 ).51- 37ص ص( ، زمستان،كودكان و نوجوانان

  : تهران،فرشته جنيدي ي ترجمه .تائوئيزم و عرفان شرق دور )1382( . راجينيش،اُشو
    .هدايت الهي

 .نشر نارنج : تهران.هاي منفرد گزاره )1377( .علي ،باباچاهي
  . چشمه: تهران.هايكو شعر ژاپني از آغاز تا امروز  )1376( . علي،پاشايي
 : تبريز.)زدايي در شعر شاعران امروز آشنايي(طرح  اي بي آيينه )1378( . فروغ،جليلي

  .آيدين
   .گفتار:  تهران، رامين بشارتيي  ترجمه.پرسش و پاسخ )1381 (. ديپاك،چوپرا
 : تهران، مهدي قراچه داغيي  ترجمه.دوام پرانتها، جسم ذهن بي )1386( . ديپاك،چوپرا

 .آسيم
  . نيلوفر :تهران. نيلوفر خاموش، نظري به شعر سهراب سپهري )1371( .صالح ،حسيني
  . صدر: تهران. سهراب سپهري.شعر زمان ما )1378( . محمد،حقوقي
   . توس:  تهران، جالل ستاريي  ترجمه.ها زبان رمزي افسانه  )1364( . لوفر. م،دالشو
   . مركز: تهران، جالل ستاريي  ترجمه.رمزهاي زنده جان )1373( . مونيك،وكوردوب

ي  ترجمه. )پژوهشي در سرگذشت و سرنوشت بشر(لذات فلسفه )1383( . ويل،دورانت
  .و فرهنگي  ميل ع: تهران،عباس زرياب

   .نشانه : تهران، ترجمه جالل ستاري.هاي عشق سطورها )1374( . دني،دوروژمون
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 ميعل : تهران، به اهتمام محمدامين رياحي.مرصادالعباد )1374( )دايه( .الدين جم ن،رازي
 .و فرهنگي 

  . طهوري: تهران).مجموعه اشعار سپهري( هشت كتاب )1363( . سهراب،سپهري
 سهراب ي يادنامه(باغ تنهايي  .»عارفي غريب در ديار عاشقان« )1375( . فرج،كوهيسر

  . سهيل: تهران،ش به كوشش حميد سياهپو،)سپهري
 . اميركبير: تهران.ي ازلي هاي ذهني و خاطره بت )1371( . داريوش،شايگان
  ،2، ش6 سال،كيهان فرهنگي .»مسافري چون آب« )1368( .سيروس ،شميسا

  )31 - 28ص ص( ،ارديبهشت
 . زرياب: تهران، فواد روحانيي  ترجمه.شناسي هنر و زيبايي )1375( . آرتور،شوپنهاور
 بنگاه ترجمه و نشر : تهران. قشيريهي  رسالهي ترجمه )1345( . بديع الزمان،رفروزانف

 .كتاب
 :تهران ، يداله موقني  ترجمه.هاي سمبوليك ي صورت فلسفه )1378( . ارنست،كاسيرر

 .هرمس
 . طهوري: تهران،يي پاشا.ي ع ترجمه .سخن بودا )1362( . نيانه تي،لوكا

، 1سال   گردون،ي ماهنامه .» آفرينش زيبايي،خالقيت هنري« )1369( .احمد ،محيط
 ).15-12صص( آذرماه ،2ش

 . پريشان:تهران. آگاهي )1382( . محمد جعفر،صفام
  . قطره: تهران، محمدجعفر مصفاي  ترجمه.حضور در هستي )1384( . كريشنا،مورتي
 17 ش، 1سال ماهنامه گردون، .» كشف خالق منتقد–گرا  نقد فرم« )1370( . آذر،نفيسي
 ).18 - 14ص ص( ، شهريور،18و 

  .و فرهنگي مي عل: تهران،پرويز مرزباني   ترجمه.معني زيبايي )1381( . اريك،نيوتن
 ي  ترجمه.)هاي موازي و جهانها زمان( متافيزيك از نگاه فيزيك )1384( . فرد آلن،ولف

  . ياهو: تهران،شهريار شهرستاني
 تصحيح و تعليقات دكتر ، مقدمه.كشف المحجوب )1383( . علي عثمان،هجويري

 . سروش: تهران،محمود عابدي
  : تهران، ترجمه ابوطالب صارمي.هايش انسان و سمبول )1372( . كارل گوستاو،يونگ

  .اميركبير
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  مي  عل: تهران،فواد روحاني ي ترجمه .شناسي و دين روان )1382( . كارل گوستاو،يونگ
 .و فرهنگي

 ،محمدعلي اميري ي ترجمه .شناسي ضمير ناخودآگاه  روان)1383( . كارل گوستاو،يونگ
  .و فرهنگي  مي عل:تهران

  
  


