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 چکیده

از وجوه اشتراک  یکیاست.  یخاص یگاهاعتبار و جا یدارا یفارس یاتدر عرصه ادب یسم،به عنوان شاعر نوپرداز و رمانت ی،سهراب سپهر 

و  یاجتماع یتموقع ی،زندگ یطشاعر به فراخور مح یندر اشعارشان است.  ا یعتو اهتمام به طب گرایییعتطب یگرشاعران،با د یسپهر

. پردازدیم یو شعر سهراب سپهر یشهدر اند یعتمقاله به رابطه انسان و طب یناست. در ا بهره گرفته طبیعتخود، از ینسرزم یاسیس

و با مراجعه به کتابخانه و با استفاده از  یلیتحل – یفیروش توصپژوهش با  یناست. ا یدهانتخاب گرد یهشت کتاب از سپهرکتاب 

 ینو ارتباط آن با انسان  در ب یعتکه مفهوم طب دهدینشان م یبررس ینا یجه. نتاستانجام گرفته  بردارییشاطالعات و ف یآورجمع

عرفان ساده و همه فهم  یکاز  یاشاعرانه یمآن است، ترس یمحور اصل یعتکه طب یاشعار سهراب سپهر مشترک در یاشعار سهراب سپهر

 ینترکه ساده گشایدیم یعتدر طب یعرفان یاندازرا بر چشم انندهآگاهانه، نگاه خوناخود یقیو به طر یصورت گرفته است که با روش هنر

 یبرا یعتو حضور خدا را در هر لحظه و هر جزء طب گذاردیم یشرا به نما یو روابط اجتماع یشکل ارتباط با خداوند، اخالق انسان

 .سازدیخواننده خود ملموس م

 كلیدی هایاژهو

  یروابط اجتماع ی،انسان، خداوند، اخالق انسان یعت،طب ی،سپهر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 مقدمه
 با انسان و عتیطب با انسان انسان، با انسان خود، با انسان رابطه ،گردد و یک نوع ارتباطهای عالم مشاهده میارتباط میان همه پدیده

زندگی  عتیطب دامان در آغاز آفرینش  در انسان. گرددیم باز یخاک کره یرو بر انسان یزندگ و ستیز به آن قدمت است عتیطب ماوراء

 و یاجتماع ،یفرهنگ مختلف موضوعات به پرداختن کنار در که اندبوده زین یشاعران و سندگانینو .است گرفته خو عتیطب با و کردمی

. کرد وجو جست مختلف یهادوره در توانیم را عتیطب و انسان انیم رابطه یردپاهم  شعرودر   اندداشته زین عتیطب دغدغه یاسیس

 یقالب در را خود یدرون  عواطف افکار، آن، یریکارگه ب با شاعران که است کالم در ینقاش یاساس یابزارها از یکی یشعر یپردازریصوت

 در یستانیس یفرخ لیبدیب یهافیتوص و یدامغان یمنوچهر وانید ،یفردوس شاهنامه ،یرودک یشعرهاودر دارندیم انیب محسوس و یفن

 محمدرضا و یسپهر سهراب فرخزاد، فروغ ،یریمش دونیفر ثالث، اخوان یمهد ج،یوشی ماین یشعرها در معاصر دوره و شیپ هاقرن

 عتیطب و انسان رابطه یرو پژوهش نیا تمرکز. کرد مشاهده را رابطه نیا از ییهاوصف توانیم که هستند یآثار جمله از یکدکن یعیشف

 روش به نوشتار، نیا. است شمندانهیاند و ژرف حال نیع در و هیرایپیب و ساده تیغا به سهراب شعر.  ستدر اشعار سهراب سپهری ا

و براساس  پردازدیم و طبیعت انسان رابطه ارتباط به یسپهر سهراب شعر تطبیق و فیتوص های بو روش کتابخانه یفیتوص - یلیتحل

 جهان و عتیطب عناصر یتمام با قیعم ارتباط و مدارانه،یزندگ و دوستانهانسان نگاه فلسفه، و عرفان اسطوره، به شاعر دو ها اینیافته

 ،یسپهر شعر انسان دهندیم لیتشک را معاصر جهان برجسته شاعر دو نیا مشترک وجوه با،یز و عیبد یطرز به آن انیب و خود رامونیپ

 گاهیجا در را یزیچ هر که گرفته نشأت یعرفان دگاهید کی از او نگرش است، کینزد و مرتبط عتیطب و یهست و خدا با است یانسان

 که گونهآن است؛ انسان فیتوص او، شعر انسان و است یعرفان و یمتعال ،ینآرما میمفاه به یسپهر توجه شتریب. داند یم ییبایز و یخوب

انسان با طبیعت در اشعار  هایی درباره نوع نگرش به رابطهها و تفاوتاست چه شباهت الوس نیا به پاسخ یپ این جستاردر. باشد دیبا

 شود؟ دیده می یسپهرسهراب 

 پیشینه تحقیق
 لیخل جبران و یسپهر سهراب یهاشهیاند رعارفانه د ییگرا عتیطب یقیتطب یبررس" عنوان تحت یا مقاله ،در(1۳۸۹)  قدوسی

 ،یعبد .اندپرداخته جبران لیخل جبران و یسپهر اشعار و افکار رو ارتباط آن با  حالت عرفانی د یعیطب ینمادها یبررس به"جبران

 و لیتحل به "ابیالس بدرشاکر و یسپهر سهراب اشعار در عتیطب یقیتطب یبررس"عنوان تحت یامقاله در (،1۳۹1) یانیازندر یاحمد

 رد ،(1۳۹2) یاختر مقدم، یداود اند.پرداخته ابیالس شاکر بدر و یسپهر اشعار اختالف و اشتراک وجوه و یعیطب ینمادها یبررس

 از یسپهر سهراب و سیآدون شعر قیتطب و فیتوص به "یسپهر سهراب و سیآدون شعر در انهیصوف تجارب یتجل"عنوان تحت یامقاله

 یامقاله در ،(1۳۹۳) دوست فاطمه .اندپرداخته سیآدون و یسپهر سهراب شاعر دو در گونه ایرو و عارفانه نگاه و انهیصوف تجارب دگاهید

 و اسطوره نیترمهم یبررس به "السبق هشجر و شیاین شعر لیتحل با یسپهر سهراب و آدونیس اشعار در یقیتطب یبررس"عنوان تحت

 نگاه با یعیطب عناصر یبررس"عنوان تحت یامقاله در ،(1۳۹۸) شعبانزاده ،ینخع. است پرداخته یسپهر سهراب و آدونیس اشعار در نمادها

 تحت یامقاله در ،(1۳۹۸) یکرم .اندپرداخته یسپهر اشعار در  یعرفان نگاه با عتیطب عناصر یبررس به"یسپهر سهراب شعر در یعرفان

 به یسپهر سهراب اشعار در آن به مربوط مسائل و یانسان یهانمونه یبررس به "یسپهر سهراب شعر در انسان یزندگ از ییهاجلوه"عنوان

 مطالعه معاصر شعر و عتیطب و انسان رابطه" عنوان تحت یامقاله در ،(1۳۹۹) زاده یعال ،یمصطفائ .است پرداخته مثال شاهد همراه

 اشعار در انسان و عتیطب یسیدگرد و عتیطب مفهوم یبررس به "ثالث اخوان یمهد و یسپهر سهراب شعر یشناخت جامعه - یقیتطب

 .اندپرداخته آن افتراق و اشتراک وجوه و یسپهر سهراب و ثالث اخوان

 مبانی نظری

 عارفان نزد در عتیطب نهیشیپ
. ) اندکرده استفاده خود یافکارعرفان انیب جهت در عتیطب عناصر از که کرد ادی یمولو عطار، ،ییسنا از توانیم عارف، شاعران  نیترهمم

 که میشویم متوجه م،یکن یبررس عتیطب از را شاعر نیا فاتیتوص و میده نسبت یغزنو ییسنا به را یعرفان شعر آغاز اگر.(۸: تایب ،یهمت

 هدف یول شودیم آغاز عتیطب از فیتوص با اشعارش اکثر یعنی است، کرده تیرعا را گذشتگان یوهیش همان معموال خود دیقصا در یو

 عتیطب از صرف فاتیتوص هات،یتشب از ریغ ییسنا. است متفاوت کامال عناصر نیا از گذشتگان کاربرد با یعیطب عناصر نیا یریکارگ به از



 

 

 در است شعر در یعرفان انیجر آغازگر چون ییسنا نیبنابرا. است یعرفان یهامقوله یبرخ حیتشر و انیب جهت در یریگکار به آن و دارد

 .( ۹: همان. )است برده بهره خود یعرفان اغراض انیب جهت در عتیطب از وفور به قهیحد یعرفان - یمیتعل یمثنو

 یول را غمبریپ و را حق ستکی

 معرفت آسمان آفتاب یعل بن نیحس رتیس حسن آن

 .( ۳۷: 1۳۷۳ ،ییانس )صفت دریح و صورت محمد آن

 فاتیتوص قیطر از هم عطار چون یشاعرعارف .است رفته کار به( ع) یعل بن نیحس مبارک وجود یبرا آفتاب ل،یتمث کمک به نجایا در

 ییسنا میحک همانند زین عطار که شد یادآوری را نکته نیا دیبا البته. کندیم فراهم را خود یعرفان یدهیا و فکر ینهیزم عتیطب یاجزا

 است، کرده مطرح مناظره صورت به که یموارد یاستثنا به شود،یم داستان سر به زود و کندیم مطرح گذرا صورت به را عتیطب از وصف

 نیهمچن .ردیگیم صورت..  و ماه ا،یدر باران، ابر، آفتاب،: همانند عتیطب یهادهیپد با سالک نیب نامه بتیمص در که یمناظرات مانند

 نیا بارز اتیخصوص از ،یمثنو در عتیطب فیتوص و است برده بهره یعرفان یمعان شدن ترروشن یبرا عتیطب مظاهر از یمثنو در یمولو

 رد،یگیم خود به گرید یاجلوه و رنگ عتیطب اوصاف موالنا، یمثنو در. است رفته کار به متنوع و یطوالن صورت به که است یمعنو کتاب

: تایب ،یهمت ) کندیم ترفهم قابل و ترجذاب عت،یطب یچاشن قیطر از مخاطب، یبرا را دشوار و خاص یعرفان یهادهیا جا هر در موالنا و

11). 

 رمانتیسم در ایران
 حوزه در دقیقاً را ییاروپا اتیادب خاص اصطالحات و میمفاه تمام توانینم و دارد تفاوت غرب اتیادب با جهات یاریبس از یفارس اتیادب

 از یبعض بر کیرمانت اصطالح اطالق باب در .کندیم صدق شتریب یفارس کهن اتیادب درباره خصوصاً نکته نیا .برد کار به یفارس اتیادب

 شور و است کینزد یشعر االتیخ به که را آلمان کیرمانت فلسفه یفروغ یعل محمد مثالً است نظر اختالف یفارس کهن اتیادب یهاجنبه

 کامل انطباق خواهان که یکسان دگاهید با مخالفت ضمن یعتیشر و داندیم مشابه تصوف و عرفان با دارد دخالت آن سیتأس در شوق و

 تریعلم و ترقیدق را یفارس یادب آثار هامکتب نیا نکیع با که کندیم دیتأک هستند اروپا یادب مکاتب با یفارس کهن اتیادب و شعر

 آثار از متأثر گاه اتیادب نیا رایز ترندمناسب ییاروپا یهامکتب با انطباق یبرا یفارس دیجد اتیادب(.12: 1۳۸۹ ،یجعفر) شناخت توانیم

 کیرمانت دارند یهمانند غرب با یحدود تا آن، از برخاسته یخیتار و یاجتماع تحوالت ریس نظر از هم و است غرب سندگانینو و شاعران

 یادیز حدود تا یفکر و یاجتماع ابعاد نیا کرد لحاظ دیبا زین را آن یگرید یاجتماع یهانهیزم و ابعاد و ستین صرف یادب دهیپد کی

 .است ییشناسا قابل

 به غرب اتیادب از ریتأث و یفرهنگ و یاجتماع رشد با همزمان قاجار دوره اواخر در و مشروطه انقالب آغاز از رانیا یفارس دیجد اتیادب

 دهیپد. بود سمیرمانت به سمیکالس از یعنی غرب دیجد خیتار در یدگرگون به یادیز شباهت تحول نیا که کرد ظهور هاترجمه لهیوس

 از رضاشاه عصر دوم دوره( ب ،(1۳۰۰ تا آغاز از) مشروطه عصر اول دروه در (الف :کرد میتقس توانیم دوره سه به را رانیا در سمیرمانت

 را یعرب و یفارس دیجد شعر تحول سرآغاز یکدکن یعیشف .(2۵: همان) یس و ستیب دهه سوم دوره (ج، (1۳2۰ تا 1۳۰۰) حدود

 و یعاطف و یفکر یمحتوا در را رییتغ یهانهیزم نیاول یعرب و یفارس دیجد شعر سهیمقا با یو داندیم ییاروپا فرهنگ از یریپذریتأث

 عرصه در اروپا در هارمانتیک .(2۹-2۷: 1۳۹۳ ،یکدکن یعیشف)  کرد جوو  جست شعر یقیموس در سرانجام و زبان و خیال صور در سپس

 موجب و دندیشور کینئوکالس یا شهیکل قواعد و اصول و خشک یارهایمع بر شعر سرودن عرصه در هم و یادب نقد و شعر هینظر

 رانیا در. شودیم محسوب ییشکوفا عصر اروپا کیرمانت عصر که یحد تا شدند ینوآور انواع آمدن دیپد و شعر دوباره رونق و ییشکوفا

 آن یمحتوا سو کی از و شد یاجتماع مسائل وارد میمستق یاگونه به شعر یاجتماع خروش و جوش پر یفضا لیدل به آغاز در مشروطه

 تریعیطب و ترساده یحالت شعر به گرید ییسو از و داد یاجتماع گوناگون مسائل به را خود یجا قبل دوره یتکرار سخنان و کرد رییتغ

 یعنی کیرمانت سمیونالیناس اصوالً و شد لیتبد کیرمانت سمیونالیناس ینوع به یپرست وطن دوره نیا در. (6۵ :1۳۸۹ ،یجعفر) دیبخش

ه دور سمیرمانت یاصل یژگیو نیا. گرید ملل ریتحق و آن از گرفتن الهام زین و یعقالن یابیارز بدون آن، عظمت و رانیا گذشته به یفتگیش

 گراعتیطب سمیرمانت. افتاد اتفاق مهم انیجر سه( رضاشاه عصر) دوم دوره در .(44: همان) شودیم محسوب یشاه رضا عصر و مشروطه

 و یاحساسات سمیرمانت .داشت را مشروطه دوره سمیونالیناس زیآممبالغه شکل که: یستیونالیناس سمیرمانت .بود دوره نیا لیاوا در عمدتا که



 

 

 صور یاصل دهنده شکل شاعران یهاتیخالق و هاینوآور ریتأث که لیدل نیا به. آمد وجود به دوره نیا نیآغاز یهاسال در که گرااخالق

 (. ۵۷: 1۳۹۰ ،یکدکن یعیشف) بوده شعر نیمضام و الیخ

  یسپهر سهراب شعر در سمیرمانت
 یزندگ دیجد اتیواقع با را یرانیا روشنفکران و شمندانیاند آمد دیپد رانیا در ستمیب قرن لیاوا و نوزدهم قرن اواخر در که یفکر نهضت

 رییتغ خوش دست زین را یشعر لیتخ و عاطفه ،یمتن برون تحوالت نیا. داد رییتغ را آنان یشناس ییبایز و یارزش نظام و کرد روه روب

 در شاعرانه اتیتجرب نیا از یا پاره و بود نیشیپ قرون با متفاوت یهاتجربه حاصل که دیگرد یریتصاو جوالنگاه مدرن، شعر و داد قرار

 یاریبس نظر در اما بود، یشعر گرید اغراض خدمت در اش،یگستردگ همه با عتیطب کهن، شعر در معموال گرفت، شکل عتیطب با ارتباط

 سهراب به توانیم معاصر شاعران نیا جمله از .(۳۵1 :1۳6۳ آژند،)  است گرفته قرار یمهرورز یابژه عتیطب خود معاصر شاعران از

 شاعران گرید شعر در که است یزیچ آن با متفاوت کامال شعرش در یطیمح طیشرا انعکاس و عتیطب با مواجهه که کرد اشاره یسپهر

 را آن که یکس یبرا مگر دسترس، رقابلیغ یمیاقل کند؛یم یاناشناخته میاقل همانیم شعرش در را خواننده او ییگو. میکنیم مشاهده

 درو زابتیال گفته به. دارد قرار شاعران از یاریبس توجه کانون در عتیطب ،یفارس مدرن شعر در(. ۵۷4: 1۳۸۳ ،یزرقان) باشد کرده تجربه

 شاعران تیحساس و دوره هر ذوق اختالف به آن نوع اگرچه است، شاعران موردنظر اعصار همه در د،یبگو سخن عتیطب از که یشعر» 

 از ، و شبنم صبح، باران، اه،یگ و گل از عتیطب مظاهر تمام ز،ین یسپهر سهراب شعر در .(۳1۸: 1۳۸۰ ،یکدکن یعیشف) «است متفاوت

 امروز شاعر یول بود، شیپ سال هزار که است گونههمان شیب و کم عتیطب عوامل گرید و ایدر و دشت دره، کوه، کنند،یم صحبت یزندگ

 را رابطه نیا تواندیم یصورت در او. شده دگرگون درون و رونیب جهان با او رابطه ست،یزیم شیپ سال هزار در که ستین یکس همان

 ییستا عتیطب»: دیگویم یآشور وشیدار .(۳۷-۳6: 1۳۷1 ب،یدستغ)  کند آغاز تازه تجربه با را خود یشعر سازمان که کند منعکس

 آن در و خوردیم آب تر قیعم یا هیدرونما از شیهاشهیر اما دارد خود در ییاروپا سمیرومانت ییستا عتیطب از یزیچ ظاهر به یسپهر

 (.۵2: 1۳۷6 نوربخش،) «رانیا و یاسالم عرفان تا رفتهیپذ هیما شتریب( ژاپن و نیچ) دور خاور عرفان از ظاهرا اما. است یشرق عرفان

 اسالم در انسان
 و «انسان» ،«انس» ،«آدم» ،«بشر» های واژه شده، نامیده  االنسان سوره انسان، نام به ۷6 سوره مجید، قرآن سوره یک که این از گذشته 

 «است آمده بار ۳۷ «بشر» و بار، 2۵ «آدم» بار، 6۵ «انسان» بار، 1 «انسی» بار، 1۸ «انس» است، آمده مجید قرآن در کرات به «انسی»

 آن از پیش و ساخت را او خمیره وجود خود متعال خداوند که است شده بیان گونه این به قرآن در انسان آفرینش(. 26 :1۳۷4 حلبی،)

 راست را او و دمید آن در خودش روح از سرانجام. گردد خشک تا کرد رها را آن درازی مدت بدهد، خود روح از کالبد با خمیره آن در که

 (۷2: 1۳۹۸،صافات و حجر) ساخت قامت

 که چنان و کردند اطاعت ابلیس، جز آنان همه. کنند سجده او مقابل در که داد دستور را فرشتگان تعالی خدای آدم آفرینش از پس

 صحف تعالی خدای و است بوده پیامبر نخستین همچنین آدم. شد خود سقوط و آدم هبوط مایه خود استکبار و عصبان با او دید خواهیم

 همسرش از سال دویست آنجا در و آمد فرود سراندیب جزیره به شد، رانده بهشت از( ع) آدم وقتی سرانجام. است کرده وحی او بر کتبی یا

 او و آورد مکه نزدیک عرفات کوه به را او جبرئیل شد پذیرفته او توبه که آن از پس گذرانید،می توبه به را مدت این همه و ماند جدا حوا

 همه خداوند فرمان به که ای گونه به است ارزشمند بسیار قرآن در انسان جایگاه(. ۳۰ -2۹ :1۳۷4 حلبی،)کرد مالقات همسرش با آنجا در

 آنها از و کند تسخیر را طبیعت نیروهای همه بتواند که است آفریده ایگونه به را انسان نیز خدا و شدند او مسخر آفرینش جهان موجودات

 خود مسخر را آسمان و زمین و خورشید و ماه آورد،در تسخیر به را نهرها تواندمی نیروهایش مدد به انسان کند، استفاده خود نفع به

 هم و ملکوتی هم که زمین روی در او جانشین و خدا برگزیده است موجودی انسان(. 2۸: 1۳۹۸،ابراهیم) کند استفاده آنها از و ساخته

 کمال و باال سوی به حرکت درحال جهان، و خویش بر مکلف و مسئول خدا، امانتدار مستقل، آزاد، آشنا، خدا فطرتی دارای است، مادی

 و انسان رابطه. برسد کمال و تعالی مدارج به تا جویدمی استعانت ایمان نیروی بر تکیه با جهان و هستی این از و(. ۷۰ :1۳6۸ کافی،) است

 ریس  هم و کند پیدا صعودی سیر تواندمی هم او است بعدی دو موجودی انسان کریم قرآن در است، شده بیان متعددی آیات در خدا

 شود، یمتعال یموجود و کرده خدا یسو به ریس که دارد را آن استعداد دارد خدا به شیگرا خود عتیطب مثبت بعد در انسان. ینزول

 عجول و گر مجادله است صیحر و بخیل یانسان عتیطب زین یمنف بعد در. برساند مطمئنه نفس مقام به را خود تا دارد را آن استعداد

. بکشاند نیالسافلاسفل به را خود تواندیم یآدم که است یاگونه به انسان یمنف عتیطب. است کفور و ناسپاس یموجود نیهمچن، است



 

 

 از دور که ندارد حق یانسان نیچن: »کرد حیتشر گونه نیبد توانیم کندیم یمعرف یاجتماع انسان عنوان به قرآن که را یانسان یمایس

 جامعه افراد یهایگرفتار و دردها به دیبا مؤمن انسان. نکند یتیمسئول و تعهد گونه چیه احساس و برد سر به عزلت گوشه در و جامعه

 برقرار یبرادر رابطه آنها انیم و بوده کریپ کی حکم در مؤمن افراد میکر قرآن نظر از که چرا ابد،یب آنها یبرا یدرمان راه و دهیشیاند خود

 از را خود یاجتماع تیفعال دیبا مؤمن انسان .است شده تقوا و یکین جهت در تعاون و یهمکار به سفارش قرآن از یاریبس اتیآ در. است

 لهیوس نیبد تا گرانید با سپس و کرده یهمکار خود کانینزد و خانواده یاعضا با دیبا ابتدا یعنی کند؛ شروع یاجتماع اتیح مبدأ و مرکز

 را یمؤمن انسان(. 4۰2 ،1۳۸6 ،ینصر) دهد نشان کندیم یزندگ آن در که یاجتماع به نسبت را خود یهمدرد و یهمکار احساس بتواند

 ییجو بیع و ورزدینم حسد کند،ینم بتیغ او. است برخوردار فراوان ینفسان کماالت از که یاخالق است یفرد کندیم یمعرف قرآن که

 و صبر و دارد داد و عدل دهد،یم انجام گرانید مشورت با را خود یکارها بلکه ستین یرأ خود ، دارد صداقت و یراست ، همزه کندینم

 انسان. آوردیم شمار به بزرگ یگناه و هایماریب از یکی را آن که زدچرایپرهیم سخت یشکنمانیپ از مؤمن انسان ، ورزدیم ییبایشک

 یسو به را یآدم که ینفس است، اماره نفس کنترل وانیح بر انسان ازیامت وجوه نیتربزرگ از یکی رایداردز نفس بر تسلط قرآن نمونه

 سر از را یآدم که ینیچسخن و ییرو دو و گرانید یاستهزا و شماتت چون یاخالق وبیع از او نیهمچن. دهدیم سوق هایزشت و هایبد

 یقو عواطف و احساسات از هم یانسان نیچن است، یبعد چند یموجود ، قرآن کامل انسان. است دور به دارندیم باز مقصود منزل

 و ارباب نه ن،ینشگوشه و شهیپ زاهد نه و است پرستمال و پرست ایدن به قرآن کامل انسان فراوان، داد و عدل از هم و است برخوردار

 چند و یبعد چند بلکه است یساحت تک و یبعد کی به نیچن هم. شده استثمار نه و است استعمارگر نه برده، و غالم نه و است خواجه

 یو. است و حرکت شدن حال در همواره یانسان نیچن باشدیم ، اهلل یسو به ریس قرآن کامل انسان هدف که جا . از آناست یوجه

 ،نصری) دارد اهلل یسو به ریس همواره رسند،یم است توقف و انیپا نقطه که مشخص نقطه کی به سرانجام که مکاتب اکثر انسان خالفبر

1۳۸6: 4۰۵). 

  بودا نید در انسان 

 مهم نیا به دیبا زین یانسان افراد و شود برتر تواندیم هست چه آن از انسان که است مطرح مسأله نیا همواره یهند مختلف مذاهب در

 یها حجاب انیم در یمعمول وجود نیا که چرا کند یتلق وجود تیغا را خود یمعمول و یعاد وجود دینبا یآدم. کنند توجه سخت

 کنار هستند او یتکامل اتیح مانع که را هاحجاب نیا یآدم که هنگام آن تا و است دهیگرد ریاس پست یهاخواسته و الیام و احساسات

 که آنجا از و کند شهود را یهست قیحقا نو یقالب در بتواند تا نوردد هم در را ها حجاب نیا دیبا یآدم. برسد یرستگار به تواندینم نزند

 یهند تفکر گرید انیب به. برون عالم رییتغ تا دارد توجه درون تحول و رییتغ به شتریب است انسان نجات و یرستگار یایجو یهند تفکر

 در(. ۳۵: 1۳۸6 ،ینصر) دهدینم نشان یتیعنا چندان یآفاق و یرونیب امور به و دارد توجه یآدم باطن به فقط و است یدرون تجربه کی

 یآدم. است یاپیپ یهامرگ و تولدها ریاس و ندارد آرام گاه چیه یزندگان یایدر در یعنی است؛ سرگردان وجود رهیدا در یآدم بودا نییآ

 مرگ ها و اتیح نیا و کندیم آغاز را یگرید اتیح و شودیم متولد دوباره نهاد پا مرگ آستانه به و افتی ییرها اتیح نیا از که یوقت

 همه که است مقام نیا در. نگرددباز وجود سلسله به گرید و ابدی ییرها آنها از روانا،ین به وصول با رهرو که گاه آن تا دارد ادامه همواره

 توانیم اجتماع و ییبودا انسان رابطه درباره(. ۳۸ :همان) ابدییم دست یابد اتیح به یآدم و شودیم گسسته هم از تناسخ یهارشته

 که یطور به ست،ین ستنیز اندیشه در گاهچیه برد،یم یویدن امور و ایدن از را خود تعلق یبندها همه که ییبودا انسان: »که گفت نیچن

 تعهد حتى - تیمسئول و تعهد بار ریز از شانه یانسان نیچن بخشد، ییرها را خود کوشد یم ایدن ساختن دگرگون یجا به گفت انتویم

 خود است نییآ نیا یالگو که زین بودا یشخص یزندگ پروراند،یم متعهد یول مسئول غیر یفرد را خود و نموده یخال - خانواده و خانه

 به هستند، درون التیتما نیتریاساس از که آرزو و بیفر نه،یک ،شهوت با ییبودا انسان(. 4۷ :همان) است یتیواقع نیچن دهندهنشان

 و داردیم دور ییبدگو و ییگواوهی و دروغ از را گفتارش. داردیم آزاد ستم و یبدخواه و شهوت از را اششهیاند او. پردازدیم مبارزه

 و بد حالت هر از و بماند دور است، شده انینما او در که یاستهیناشا و بد یزهایچ از تا کوشدیم او. یزناکار و یدزد از را کردارش

 -41 همان:)کند شکوفا خود در را ستهیشا امور تا کوشدیم او. شود روزیپ آنها بر تا گرداندیم یرو است شده داریب او در که یاستهیناشا

42 .) 

  عرفان در نسانا



 

 

 تیباطن و تیاول حکم به را خود افعال و صفات خود ذات به یتعال حق چون که است نیا انسان نشیآفر از هدف که معتقدند رفاع

 انسان رایز کرد؛ خلق را انسان نیبنابرا کند؛ مشاهده تیظاهر و تیآخر حکم به را خود افعال و صفات و ذات که خواست کرد،یم مشاهده

 بر گاه هر تا دیآفر آن یبرا را انسان یتعال حق عبارت گرید به شود، ظاهر حق یبرا حق سر آن لهیوس به تا داشت را آن یوجود استعداد

 یا یتجل و ظهور جهت از انسان نشیآفر به خداوند ازین پس(. 6۵ -64 :همان)ندیبب خود به را خود افعال و صفات و ذات کند، یتجل یو

 خلقت تیغا و هدف عرفا، نظر از که نیا خالصه. است خود افعال به یازمندین بلکه ستین خود ریغ به او یازمندین جهینت در نیا که است

 باشدیم ذاتش یتجل و ظهور بر مترتب که یهست جهان اتنیتع و ظهور ثانیاً است، یاله فیاض ذات شدن دایهو و ظهور ،یتجل همان اوالٌ

 .(114 :1۳۸1 ،انیمیابراه)

 یزندگ به او ازین و لیتما با ناطقه، قوه با ،فکری بعد بر هیتک با انسان فیتعر در شناس، انسان یعلما و فالسفه از یاعده فلسفه در انسان

 که است یوانیح انسان: اندگفته که چنان. اندکرده فیتوص و یمعرف یاجتماع وانیح با ناطق وانیح متفکر، حیوان را یآدم ،... و یجمع

 هاست ییتوانا نیارجمندتر روین نیا که یدرست به است ییسخنگو قدرت آن و نیکویی به او یژگیو واسطه به واناتیح گرید بر دارد یبرتر

 بر را انسان نشیآفر هدف یاسالم فالسفه(. 12 :1۳۷۵ رزمجو،) است ناطق وانیح انسان همانا پس است فرموده عطا انسان به خداوند هک

. است برخوردار زین یوجود کماالت عیجم از و است صرف وجود و مطلق یهست خدا که انیب نیا به. سازندیم مطرح الهی فضیلت یمبنا

 اساس بر صدورش شود،یم صادر وجود مبدأ از که چه آن پس. است کماالت و لیفضا و راتیخ تمام سرچشمه و منشأ یوجود نیچن

 کار هرگز حکیم موجود و است میحک خداوند چون که معتقدند فالسفه نیبنابرا(. ۷۰ -6۹ :1۳۸6 ،ینصر) پاست مبدأ آن یوجود ضیف

 کار در مانهیحک یمقصد و هدف آدم، و عالم نشیآفر در بلکه است؛ دهیافرین هودهیب و عبث را یهست جهان لذا کندینم عبث و هودهیب

 مواهب از حیصح یبرداربهره یبرا را انسان و دیآفر انسان یعنی یهست موجود نیتریعال و نیترکامل یبرا زین را یهست جهان است، بوده

 (.1۳۸1:11۷ان،یمیابراه) نموده خلق مطلوب کمال به دنیرس و یهست امکانات و

 معاصر شعر در انسان

 ینشان و طرح غنی، نهیگنج نیا از هرگوشه کندیم تیحکا یآدم ارزش و تیاهم از که است یاارزنده یهانمونه از سرشار ما کهن اتیادب 

 یاشده رفتهیپذ یارزش دستگاه در یآدم یاعتال امکان از و دهدیم ارائه گذشته، دوران یذهن یالگوها مطابق انسان، یمتعال چهره از

 در شیخو فرهنگ یارزش و ینظر دستگاه میترس و طرح به ،یغن اتیادب نیا از یمشخص و ارزشمند آثار یبابررس توانیم. دیگویم سخن

 یاصل رکتح (.۸2 :1۳۷2 ،یمختار) است استوار چه بر یفرهنگ نظام نیا در انسان به کردیرو اصل که داد نشان و پرداخت انسان باب

 از و است پرداخته سرنوشتش و آرمان کرد، کار نده،یآ حال، گذشته، ،یرانیا انسان به همواره تناقض، و هایگرفتار رغم به معاصر شعر

 هنر. است نو اتیادب و هنر یذات ،یانسان عتیطب پرشور یبررس که است داده نشان و است دهییگرا جهان در انسان سرنوشت به او تیموقع

 و ها فروداشت ها، بیتخر و ها تهاجم برابر در بلکه د،یجو یم باز جانیه و شور با را عتشیطب یواقع جوهر و انسان تنها نه نو، اتیادب و

 بوده انسان از ینو ریتصو ،یا دوره هر در نو هنر و شعر. پردازدیم یانسان یهمبستگ از دفاع به ،یآدم ارزش انکار و یتباه و حرمت ینف

 اختصاص ،یانقالب یعملکردها و ها هینظر و ها فلسفه ای ،یاجتماع و یانسان علوم ژهیو به علم، حوزه به تنها نو انسان کشف و تصور. است

 یذهن یهاحوزه از ترقیعم با زودتر یبس هنر، و شعر در نو انسان کشف یحت گاه و. هست زین هنر و شعر یعیطب کردکار بلکه. ندارد

 (.۳۰ :همان) است نموده رخ گر،ید

 با است ممکن توجه نیا چه اگر شودیم دهید وفور به جامعه و انسان به توجه اخوان، شاملو، ما،ین چون یشاعران آثار در و معاصر شعر در

 آرزوها از و اندداده قرار خود توجه مرکز را انسان شاعران نیا که است نیا دارد تیاهم که آنچه یول باشد؛ شاعر همان یهادگاهید به توجه

 زین او یشگیاند ژهیو شیگرا شعر، سلوک و ریس بر عالوه را ماین نگرش. اندگفته سخن نینماد یانیب با گاه و روشن یانیب با گاه او آالم و

 عرصه در را انسان به عشق شاملو ،(۵6۰ :همان) کرد سراغ را آن توانیم زین شاعران ریغ انیم که است دهیبخش قوام و کرده تیهدا

 یهمبستگ ارزش و «انسان» مسأله به مبارزه، عرصه به ورود از شیپ اشعارش، در شیخو تأکید به بنا او است، افتهیدر یاسیس مبارزه

 و یدادگر و یآزاد مرگشان، و یزندگ هدف که یبزرگ یهاانسان مرگ و یزندگ به توجه با پس، آن از اما است؛ نبوده واقف یبشر

 (.2۷2 - 2۷1 :همان)است کرده نخبگان شیستا ژهیو به انسان، شیستا وقف را شعرش است، بوده یآدم شرف و شأن از یپاسدار

 یسپهر نگرش. دارد دوستانه و قیعم یارتباط آنها با و است کینزد و مرتبط عتیطب و یهست خدا، با که است یانسان ،یسپهر شعر انسان

 نشأت دارد، یا شده شناخته شهیر شرق فرهنگ در که انسان به نسبت ،یبوم ریغ یسنت چه و یبوم یسنت چه ،یعرفان دگاهید کی از



 

 

 تحقق و کندیم ظهور کامل انسان کی شکل به یگاه یسپهر. داندیم ییبایز و یخوب گاهیجا در را یزیچ هر که ینگرش. است گرفته

 نمود اشعارش نهیآئ در که اوست خود یسپهر شعر انسان گفت توانیم. کندیم فیتوص یمتعال و یآرمان انسان لباس در را یآدم یآرزوها

 شعر کیتار و وسانهیمأ یفضاها. است داده نشان آن در را یآدم و عتیطب و خدا و یهست به عشق مان،یا ،یخوب ،ییبایز و کرده دایپ

 شده فراهم را او آرامش با توأم یاحساس به اشعارش خواندن با خواننده و است اندک او امیدواری و ییبایز و آرامش با سهیمقا در یسپهر

 .باشد تواندیم باشد دیبا که گونهآن است انسان فیتوص یسپهر شعر انسان. کندیم دایپ دست

 یسپهر سهراب یزندگ به گذرا یگاهن

 در را یکودک دوران. آمد ایدندر کاشان به  ختهیفره و هنرمند یاخانواده در  1۳۰۷ مهر 1۵ در معاصر، نقاش و شاعر ،یسپهر سهراب

 انیپا از پس. کرد آغاز رستانیدب دوره از ،یجد طور به را شعر سرودن اما. داشت کوین یا ینقاش و خط آغاز همان از. گذراند کاشان

 در و کرد یریگکناره یدولت و یرسم مشاغل هیکل از 1۳4۰ سال در اما شد، مشغول کار به گوناگون یشغل مناصب در یچند ل،یتحص

 خارج و داخل یهاشگاهینما در شرکت جمله از یهنر و یادب یکارها انجام به را خود اوقات شتریب 1۳44 تا 1۳4۰ یها سال خالل

 فرهنگ شناخت و خود یهنر یهاپژوهش و ینقاش لیتکم ،یهنر برجسته آثار با ییآشنا یبرا یسپهر(.1۳ :1۳۸۵ ،یقائم) داد اختصاص

 و،یتوک به یشرق یهافلسفه و انیاد یمبان در قیتحق منظور به نیهمچن یو. رفت ایتالیا و لندن س،یپار به گرید یهانیسرزم فلسفه و

 فروزان یچراغ چون که آورد ارمغان به او یبرا یارزشمند یدستاوردها غرب، و شرق به سفر و ریس. کرد مسافرت افغانستان و هندوستان

. سرود اوست شاهکار آغاز قتیحق در که را "آب یپا یصدا" دفتر 1۳44 سال در او(.2۳ :1۳۸۵ ،ینیرامش) گرفت قرار اشیزندگ یرو فرا

 تقارن ،یشعر مجموعه دو نیا مضمون. سپرد چاپ دست به اوست یشعر مجموعه نیبهتر که را "سبز حجم" دفتر 1۳46 سال در و

 آوار ،(ش1۳2۹) رنگ مرگ ،(ش1۳22) خوابها یزندگ: از عبارتند یسپهر یشعر یهامجموعه گرید. است گریکدی با عتیطب و تیمعنو

 زیس حجم و آب یپا یصدا مجموعه دو همسنگ کدام چیه که(. ش1۳۵6) نگاه ما چ،یه ما و( ش1۳4۵) مسافر ،(ش1۳4۰) آفتاب

 در و. شتابدیم مرگ یسو به سرعت به خون سرطان یماریب لیدل به 1۳۵۵ سال از پس سهراب.(1۷6 - 1۷2 :  1۳۸2 ،یبترا) ستندین

 (.۹ :همان) کشدیم پر انتها یب وسعت آن جانب به روحش بود، عاشقشان که ها گل ییشکوفا اوج در 1۳۵۹ بهشتیارد اول

. رسدمی او پای به کسی کمتر معاصر ادبیات در که گفت توانمی جرأت به است، او گراییطبیعت سپهری ویژه هایشاخصه از یکی

 باید خود، او که کندمی احساس گاهی او اشعار خواننده و است خورده پیوند آن با انگار که کندمی صحبت طبیعت از ایگونه به سپهری

 انسانی سپهری شعر انسان حقیقت .در(۵ :1۳۸6 اصالنی،) است کرده توصیف را آنها زیبایی و رسایی این به که باشد زمین یا آب درخت،

 از طبیعت با سپهری. کنندمی فراموش را خویشتن او که گرددمی عمیق چنان آن گاهی یگانگی این و طبیعت با یگانه و شده غرق است

 یگانه و پیوسته آنها با را خود و شودمی غرق صنع مظاهر در است، عارفانه رنگی دارای هایشاندیشه آنکه یکی: دارد پیوند دیدگاه دو

 ناگزیر که معنویت و عشق از عاری تمدن و شهرها از آزرده دل است انسانی او آنکه دیگر. هاستآن با دمسازی در نیز او نیایش و بیندمی

 او توجه سپهری، هایمجموعه اغلب .در(1۷4 :1۳۷6 حاکمی،) کند درک آن دامن در را حیات سبز فرصت تا است آورده روی طبیعت به

 که گفت چنین توانمی حقیقت در. است آشکار طبیعت با سپهری بیشتر ارتباط آفتاب آوار مجموعه در ولی شود؛می دیده طبیعت به

 توانا، جزئی هم آن است، طبیعت از جزئی خود نیز انسان سپهری بینیجهان در بلکه نیست انسان به او اعتناییبی سپهری گراییطبیعت

 در تمامی به طبیعت و شودمی نگاه درون از گشوده ایدریچه از طبیعت، چیز همه به زدن، حرف انسان مادر از یعنی گفتن، طبیعت از

 سیر این حاصل طبیعت؛ به را آدم ذهن و بردمی آدم ذهن به را طبیعت سپهری. است طبیعت خدمت در تمامی به انسان و انسان خدمت

 است نیازمندشان عمیقاً همیشه از بیش امروز شاید که انسان به شعر طریق از هاآن انتقال و است تازه هایارزش آفرینش سلوک، و

 (.2۰۹ :1۳۸۰ کوچی، مرادی)

 آن بر یسپهر و دارد را است شیخو اصل از ماندن دور همان که عتیطب از ییجدا ناگوار احساس او شعر انسان ،یسپهر یشعرها اکثر در

 انسان عبارت گرید به(. 6۸4 :1۳۸۳ ،یزرقان )کند دایپ دست قتیحق شهود به انسان نیا عت،یطب در کامل شدن یفان قیطر از تا است

 هر که است یپرسشگر انسان نگاه عتیطب به یسپهر شعر انسان نگاه .رسدیم معرفت و قتیحق به عتیطب قیطر از یسپهر شعر

 یاهویه از شیخو شتنیخو کشف یپ در یشرق عرفان از ییهامقوله با یهست انیجر از و زندیم وندیپ نیزم و آسمان به را اشلحظه

 ییهاآموزه به «واژه» و «رنگ»،  انیم شاعر نگاه افق. کندیم مطرح را عتیطب مادر به بازگشت هالحظه همه در ییگو. است شده لیتحم



 

 

 یغوغاها و ینیشهرنش یفضاها در که یانسان هویت یسپهر شعر در. است همراه یحس یفضاها و یشناس معرفت ینوع با که رسدیم

 .(2 :1۳۸6 ،یمعتقد. )دیجویم را خود جاندار و زنده یعتیطب دامان در که یروزمرگ

 توصیف خداوندتوصیف طبیعت به مثابه 
( شاعر) که یریتعاب. ندیبیم خداوند تیعنا و توجه تحت را خود لحظه هر او. دارد خداوند با دوستانه و قیعم یارابطه یسپهر شعر نسانا

 از نشان نیا شودیم دهید شعر در که گونههمان کندیم خطاب دوست ریتعب با را خداوند او. اندتأمل خور در بردیم کار به خداوند یبرا

 شاعر که پردازدیم جووجست به او به دنیرس یبرا و است خداوند یجووجست در یسپهر شعر انسان. دارد خداوند با شاعر قیعم ارتباط

 یپ در و دیجویم را خداوند که است یانسان همان است کرده اشاره آن به یسپهر که تعبیری و دهدیم نشان ییرهایتصو آوردن با را آن

 که یدوست که کند منتقل خواننده به را نکته نیا خواهدیم دوست خانه از پرسش طرح با یسپهر واقع در. اوست از ییهاینشان افتنی

 .میکن دایپ را او خود درون در دیبا انسانها ما و ماست تصورات از تر کینزد اریبس اوست یجستجو در انسان

 دیبخش/ ها شن یکیتار به داشت لب به که ینور شاخه رهگذر. کرد یمکث آسمان سوار، دیپرس که بود فلق در کجاست؟ دوست خانه

 .(۳۵۹ -۳۵۸:  1۳۸۷سپهری،)

 و ازین و راز حالت در و است باران بارش منتظر که داندیم ینیزم همچون را خود او زندیم صدا را خداوند همواره یسپهر شعر انسان

 و چرخدیم چلچله و گذردیم باد را تو من و زندیم صدا را باران نیزم: دیگویم یسپهر و است یاله رحمت منتظر خداوند با مناجات

 . زندیم صدا را باران نیزم. گستردیم را اش یزندگ سر کهن ریانج .زندیم صدا را تو و شودیم گم تو یکرانگیب در انسان من نگاه

 .(1۸۹: 1۳۸۷ ،سپهری)  شودیم گم من نگاه و/ چرخدیم چلچله. گذرد یم باد. شماردمی را آب یماه گردش

 سحر ریتعب یگاه و دریا ریتعب یگاه کند،یم خطاب دوست را او یگاه برد،یم اره کب خداوند یبرا را یخاص تعابیر اوقات اغلب در یسپهر

 آب به را خود و کند دایپ دست سحر یسویگ به تا زدیگریم شب دامن از او است خداوند یجووجست در شاعر. بردیم کار به او یبرا

 .کندینم درک یآدم را خداوند وجود یایدر عظمت و ژرفا که آن از غافل برسد، ایدر به تا افکندیم

 یب دنییبو بود؟ وا گل. دییبویم. بود باال نگه بام: مشت هر در یدیخورش/ بود؟ ایآ... هر در خدا و تر،تماشا چشم باز، تماشا چشم باز، درها

 .(22۰ : 1۳۸۷سپهری،) بود آنجا آنجا، او. بود دایپ دا،یپ تا. بود تنها ،ییتنها او. بود بایز: بود ما

 و یجار جا همه در و تاباند،یم را خود انوار انسان بر لطف نگاه با لحظه هر که است یدیخورش چون خداوند یسپهر شعر انسان دگاهید از

 اریبس که بردیم کاره ب خداوند یبرا را دیخورش تعبیر شاعر. دارد حضور آنجا او هستند دایناپ ما نظر از که ییزهایچ در یحت است یسار

 یآدم همدم همواره او پاک ذات یول است؛ یآدم از واالتر مقام، نظر از خداوند گرچه که کندیم دیتأک نکته نیا بر شاعر .است توجه قابل

 از تنهاتر خداوند: که کندیم خطاب انسان به شاعر و ندارد یهمدم و تنهاست خود وجود نیا با یول دارد؛ قرار انسان کینزد در او. است

 .ندارد یهمدم و نیهمنش و توست

 .(2۳4 :1۳۸۷)سپهری ،تنهاتر تنهاتر، ،ینس باالتر نه تو از خدا و بشود، شد، تر/ خدا چشم بشود، شد، پرپر نیبچ ساقه از هوش، الله نیا

 اشاره شیاین مسأله به خود شعر یجا چند در شاعر و دارندیم دوست اریبس را خداوند درگاه به کردن شیاین او شعر انسان و یسپهر

 زیآو شکستم دیگویم هم شاعر خود که چنان رودیم نیب از ب،یفر خداوند با شیاین هنگام در یسپهر شعر انسان دگاهید از. کندیم

 ینوران را او وجود قتیحق دیخورش از یاتکه وجود یکیتار ته در و گرددیم تروجودش خداوند دارید شبنم از، شاعر انسان ادامه در فریب.

 .کندیم خودی ب خود از را او که کندیم درخشان و

 ستادهیا ازین به معبود مینس برابر در که داندیم یموجود را خود او. است دهیکش ریتصو به را معبودش و خود نیب شیاین از یحالت شاعر

 و است گرفته قرار یهست دل در که یا زمزمه چون نیهمچن و دارد قرار یکیتار دل در که است کرده فرض یا ستاره چون را خود است،

. یمینس و بود تو درگاه به عبادت یبرا یمحراب و  هستم «من» و آورندیم جا به را خداوند شیاین من یهالب: دیگویم هم شعر انیپا در

 .(212 -211 :  1۳۸۷سپهری،) یبمحرا و نماز:  و بود دامنه/ یشیاین و بود اال. یا زمزمه و بود یهست یاستاره و بود یاهیس

 به تینها در رودها که گونههمان دیگویم او. بکند یط را یمراحل دیبا انسان کمال سمت به رفتن و سلوک یبرا که است باور نیا بر شاعر

 به انسان کی از ینماد بودا. رسدیم حق وجود یایدر به ییتنها قیطر از هم انسان وندند،یپیم اهایدر به و گردندیم روان اهایدر یسو

 آن در انسان که کشدیم ریتصو به را یمکان کمال ریمس در انسان سلوک در سپهری است. کرده اشاره آن به شاعر که است دهیرس کمال

 شدن شکوفا از که است ییقاصدها از پر هوا یها رگ که یمکان. است المکان و چستانیه پشت آن، و است افتهی دست کمال به جا



 

 

 به و کرده عروج که دهیرس کمال به یهاانسان همان رفتند، قیشقا معراج تپه سر به که فیظر سواران و آورندیم خبر خاک بوته نیدورتر

 .انددهیرس کمال

 سم یهانقش هم، هاشن یرو بر خاک، بوته نیدورتر شده وا گل از آرند،یم خبر که است ییقاصدها پر هوا، یها رگ چستانیه پشت

 (.۳61 : 1۳۸۷سپهری،) رفتند قیشقا معراج تپه سر به صبح که است یفیظر سواران اسبان

 از او مقصود و منظور دیشا است، حرکت آن و دارد توجه یاساس نکته کی بر کمال به دنیرس و سلوک ریمس در او شعر انسان و یسپهر

 یانسان یسپهر شعر انسان قتیحق در. کندیم دیتأک «ییتنها» بر رفتن نیا در و باشد است انسان مقصد که یریمس به رفتن حرکت،

 زیچ همه از چون انسان رایز است؛ داده قرار خود نظر مد است یویدن تعلقات ترک همان که را ییتنها حرکت، و ک سلو در که است

. کرد تصور را یاواژه توانینم آن وسعت یبرا که برود ینیسرزم به خواهدیم او که است مرحله نیا از پس. شودیم تنها پوشد،یم چشم

 البته کرد؛ ریتفس و داد یجا را آن توانینم لغت در و واژه در که کند دایپ دست خواهدیم یکمال و تکامل به یسپهر شعر انسان یعنی

 قدم نیاول ییرها راه تنها یسپهر یفکر نظام در: که کرد ذکر هم را نظر نیا کمال یبرا ییتنها صورت به انسان سلوک درباره توانیم

 (.1۵۵ :1۳۸۰ ،یکوچ یمراد) دهدیم رخ ییتنها در فقط مراقبه و است مراقبه

 سلو به دیبا انسان معرفت نیا درک یبرا است معتقد او. است پرداخته معرفت کسب یبرا یآدم تالش مسأله به اشعارش اغلب در یسپهر

 از سرشار یآدم وجود نهییآ اگر داندیم که است یانسان یسپهر شعر انسان. دارد را نظر نیا عارف انسان مورد در خصوصاً بپردازد، ک

 :دیگویم و رسدیم یتینها یب درخشش به بتابد او بر حق یتجل آفتاب و شود معرفت

 از بود دور/ کجا، یفراموش خاک کجا، من: آب خورده یاریهوش از امشهیر/ کجا؟ یخاموش موج با یرو یم!/ نگاه برگ من تردید شب در

 .(1۵۷-1۵6 :1۳۷۸سپهری،) آفتاب با شد آلوده من طرح: کرد زیلبر را نهییآ ییپرتو.  خواب موج فراز بستر زورق ها، رنگ زارسبزه

 آواز به او. گرددیم است آن در که یعناصر و موجودات فتهیش جانش و مهذب او روح دارد انس عتیطب با که یانسان یسپهر دگاهید از

 دنیا علوم همه از آوازشان و باخبرند اسرار از که یپرندگان گردد،یم ییبایز از بارور او ذهن که یحال در دهدیم گوش پرندگان

 درک را عتیطب موجودات تیمعصوم که یانسان روح یتعال و کمال است معتقد یسپهر(. 12۰ :1۳۷۸ ،یمقداد) است تردهندهیآگاه

 .است عتیطب موجودات معصومانه ییبایز درک در هم یآدم کمال قتیحق در و است هاانسان گرید از ترراحت اریبس است کرده

 از منظور یسپهر یشعرها اکثر در. دید شعر نیا در توانیم را لوفرین و ییبودا آرامش ارتباط نیچن هم و یآدم وجود و لوفرین گل  ارتباط

. دیگویم سخن آنها ارتباط و لوفرین و عتیطب انسان، از یسپهر. است داکردهیپ یتجل آن در خداوند که است انسان وجود همان نهیآ

 فرهنگ در. گرددیم انیب یاجمله چند عارف انسان و سالک انسان با لوفرین گل یزندگ و ظاهر بودن مرتبط از مختصر طور به زین اکنون

 گل چون زین بودا یزندگ و شد متولد لوفرین گل شعله درون از او بودا تولد هنگام که شدند متصور هاییبودا که نیا خاطر به ییبودا

 بودن واررهیدا خاطر به که لوفرین گل شکل نیب یطرف از شدند قائل را لوفرین و بودا بین تشابه نیا نشد گرفتار ایدن لجن به که بود یلوفرین

 تشابه انسان با آفتاب و آب ،یازل منبع دو به بودن وستهیپ خاطر به لوفرین گل که شودیم تصور گونه نیا نیچن هم و بود تکامل نماد آن

 در یآدم یهست و ردیگیم نور و یانرژ او از و است مرتبط دارد یجا آسمان در که است نیا بر اعتقاد که خداوند با زین انسان رایز دارد

 و عتیطب یهانشانه از یکی عنوان به لوفرین گل نیب که شودیم تصور نیچن شد فتهگ چهآن بنابر. است خداوند طرف از یبخش وجود گرو

 .نمود قلمداد ینشیآفر ییمبنا هم و یظاهرمبنای  هم و یعرفان ییمبنا هم توانیم را رابطه نیا و دارد وجود رابطه انسان

 شکوه او،. نهییآ طرحیب گل او، لوفر،ین دشت از پردیم یعطر چو او/ نهییآ تاب یب کریپ گر بشکند/ دیخورش گردونه یوحش چرخ ریز

 را شب جام/ لوفر،ین دشت یخدا او،/ مرمر؟ چهره بر را دود امشب لغزاندیم ستیک را یباد تند ایگو شعله نهال ندیبیم خواب .یاور شبنم

 (.14۹ : 1۳۷6،سپهری) چشم از دیکن پنهان را نهییآ برگ ریز/ شیآوا زیلبر کندیم

 خداوند یهادهیآفر و یهست با ارتباط اوج در یسپهر شعر انسان. است توجه قابل عتیطب با انسان ارتباط موضوع در شاعر یهاپارادوکس

 از مین ملکوتم باغ مرغ شاعر قول به و. نالدیم ییتنها نیا از و افتادهدور شیخو اصل از هم باز تنهاست، هم باز شاعر یمتعال نگاه لیدل به

 از و است افتاده جدا خود یاصل گاهیجا از که داندیم ایملکوت باغ مرغ چون را خود او بدنم از اندساخته یقفس یروز سه دو/ خاک عالم

 پشت./ آردیم نیزم یرو را صبح بلند، وارید سر از نردبان  !/زدیریم هانوازش چه مس، کاسه در نور/ دیگویم سخن خود ییتنها و یدور

 بکنم را یاسبزه دانم،یم او. دانمینم که هست، ییزهایچ. داستیپ من چهره آن، از که یزمان وارید دارد یروزن ز،یچ هر پنهان یلبخند



 

 

 پرم. درخت و دار از پر و شن و نورم از پر من/ .فانوسم از پر من ظلمت، در نمیبیم راه/ پرم و بال از پر من اوج، تا باال رومیم. مرد خواهم

 (.۳۳۷ -۳۳6:  1۳۷۸سپهری،) تنهاست درونم چه: آب در یبرگ هیسا از پرم. موج از رود، از پل، از راه، از

 گره یقیناً افتی دست یمقام نیچن به انسان اگر و کمال سمت به عروج یبرا است یاپله عتیطب که معتقدند او شعر انسان و یسپهر

 .رسدیم یرستگار به و د،یگشایم آه با را هاپنجره

 و/ درشت یهاسخن نیچپر پشت سرخ، گل نیطن به. رنگ شیافزا به و روز، یکینزد به و دادم بشارت کیپ قدم یصدا به را، آنان من و

 خوابش شود دوست هوا مرغ با که هر. ماند خواهد یابد شور شهیب وزش در صورتش/ یباغ ندیب چوب حافظه در که هر:/ گفتم آنان به

 (.۳۷۵-۳۷4: 1۳۷۸)سپهری، آه با را ها پنجره گره دیگشایم /ندیبرچ زمان انگشت سر از نور آنکه. بود خواهد جهان خواب نیترآرام

 و هستند خداوند کنندهیمتجل همه دشت، و رود الله، خاک، باد، آفتاب، مثل آن یها جلوه و عتیطب که است معتقد ،یسپهر شعر انسان

 آگاه یانسان یسپهر شعر انسان که ییجا آن از نیا بر عالوه کند، دایپ دست یعرفان مشاهدات به تواند یم آنها از کدام هر وجود در یآدم

 نگردیم دقت دهید با عتیطب نیا به چنان او. است آگاهانه یتوجه بلکه ستین گذرا و یسطح عتیطب مظاهر به او توجه است رتیبص با و

 «است شده ختهیر روشن آب در او پرتو و است دشت به یلبخند همچون که را الله گل. »«ندیبیم را ها بوته از آفتاب دنیتراو» که

 .عتیطب یهادهیپد تمام ذات به معرفت جز بدهد را یآگاه و رتیبص نیا او به تواندیم زیچ چه و کندیم درک را( 161 -16۰)همان:

 علف، سرو، سنگ، ماه، دشت، چشمه، سرخ، گل دنید از او یعنی رسدیم خدا به رامونشیپ عتیطب از که است یکس ،یسپهر شعر انسان

 عناصر بین شاعر انسان که مینیبیم و ندیبیم عتیطب نیا همه در را خداوند یتجل و تبلور و افتدیم خداوند ادی به مینس آب، موج،

 :است کرده برقرار وندیپ مذهب و نید و یعیطب

 دارد انیجر نمازم در. رمیگیم هاپنجره تپش با وضو من/ من سجاده دشت. نور مهرم چشمه، جانمازم. سرخ گل کی ام قبله/ مسلمانم من

 باد، را اذانش که خوانمیم یوقت را نمازم من. است شده متبلور نمازم ذرات همه/ داستیپ نمازم پشت از سنگ. طیف دارد انیجر ماه،

/ هاستیاقاق ریز امکعبه آب، لب بر امکعبه/ موج قامت قد یپ خوانم،یم علف اإلحرام تکبیر ایب را، نمازم من. سرو گلدسته سر باشد گفته

 .(2۷۳ - 2۷2 :1۳۷۸سپهری،) است باغچه یروشن من االسودهحجر شهر به شهر رودیم باغ، به باغ رود یم م،ینس مثل امکعبه

 و چشمه او نماز جا و سرخ گل کی او هقبل است معتقد که برد یم سر به یقیعم درک در چنان آن که است یانسان یسپهر شعر انسان

 او یبرا چنان آن عتیطب که یانسان. است عتیطب درک و ارتباط در انسان کی شعور و درک اوج نیا و اوست سجاده دشت و نور مهرش

 ییبایز گاهیتجل شاعر انسان یبرا عتیطب واقع در. خدا به او دنیرس یبرا داده قرار یپل و ساخته خود قبله را آن که است ارزشمند

 زیچ همه یال به ال در انسان آن در که یعرفان. شودیم دهید هم یمتعال عرفان از ییهارگه یسپهر شعر در نیا بر عالوه. است خداوند

 .باغچه و علف و موج و چشمه تا گرفته سرخ گل از ندیبیم را خداوند( عتیطب)

 -۳۳۳ :1۳۷۸سپهری،) بود دایپ خدا که کوه، روشن چنان و اندود، مهتاب دره. رفتیم فراترها تا صنوبرها، یپا از رود. بود یسرشار شب

۳۳4). 

 آگاه عتیطب یسپهر شعر انسان نشیب در. دارد فرق یعاد یانسانها با او دید و نشیب. رتیبابص و آگاه است یانسان یسپهر شعر انسان

 عنصر هر که شعور و احساس یدارا عتیطب نیا با که است داده صیتشخ را نکته نیا یسپهر شعر انسان. احساس و درک یدارا و است

 آن ییروشنا در خدا که بود کرده روشن را دره چنان آن مهتاب: دیگویم شعر نیا در او. دیرس خدا به توانیم دارد خود در را  یراز آن

 انیب گونه نیا بلکه ستین یعاد انسان کی کار مطمئناً زدن وندیپ خدا به را عتیطب گونه نیا و گفتن سخن نیچن نیا شدیم دهید

 نیا درک به او احساس و نگاه و باشد دهیرس ارتباط نیا ییبایز درک به خود که است یانسان احساس عت،یطب قیطر از خداوند با یکینزد

 .باشد دهیرس قتیحق

 .(4۳۵ : 1۳۷۸)سپهری، دیشا تکامل؟ یهوا تا. برد همچنان مرا تو جذبه!/ حزن نهییآ در نرگس عکس نیتریمیقد یا

 انسانیتوصیف طبیعت به مثابه اخالق 
 چون یآرمان انسان یهایژگیو. دارد یطوالن یاسابقه ما عرفان و اتیادب در که است یمباحث از یکی او یهایژگیو و یآرمان انسان

 یمتعال نگاه ما که یسپهر شعر در. است بوده توجه مورد همواره«...  و عبادت و کمال، و یسادگ محبت، و عشق» ،«یپاک» ،«صداقت»

 یمعنا به نه عارف کی واقع در یسپهر شعر ینآرما انسان. است شده داده نشان یخوب به یآرمان انسان یهایژگیو م،ینیبیم را انسان

 در که داندیم یاله اتیآ را انسان و نشیآفر ،یهست او .نگردیم یمتعال و عیوس یدید با موجودات و هاانسان ،یهست به که است مصطلح



 

 

 و یآرمان انسان کی نقش خودش که مینیبیم را شاعر ،یسپهر اشعار یبرخ در ما واقع در. اندیزشت از یعار و نقص و بیع یب او نظر

 و یآشت و اخالق و صلح دنبال به است، یاله و بایز بزرگ، آنان همچون شیآرزوها د،یگویم سخن امبرانیپ همچون. کندیم فایا را امبریپ

 و یبد از یخال یآرمان جهان کی جادیا یپ در یکل طور به و دینما برطرف را جامعه یها یناراست و هایکژ خواهدیم و است یمهربان

 و وفایب مردم مقابل در عطوفت، و یمهربان وحشتناک یجهان در خواهدیم و است عشق آورامیپ ،یسپهر شعر یآرمان انسان.است یزشت

 دهد، نشان خود از گذشت ان؛یآدم تنفر عوض در و یارکدرست ها؛یعدالتیب برابر در شفقت، ظلم؛ مقابل در ت،یمیصم و صداقت بکار؛یفر

 تا کند، پر جا از را وارهاید و ببرد نیب از را هایزشت و ندیچبر هالب از را دشنام باشد، معمار شود،یم بیتخر زیچ همه که یجهان در

 (.12۰ :1۳۷۸ ،یمقداد)بدارند دوست را گریهمد یشرط و دیق چیه بدون هاانسان

 یبرا شاعر که یاامبرانهیپ نقش. است همراه هاانسان با گرید ییسو از و است مرتبط خدا با یسو کی از یسپهر یآرمان انسان نیا بر عالوه

 یبرا که است یارابطه و نشیآفر جهان به یسپهر یمتعال نگاه حاصل انسان، نیا. اوست یآرمان و یمتعال انسان همان گرفته نظر در خود

 .است کرده تصور خدا و انسان

 بیس آوردم،/ بیس خواب پر سبدهاتان یا: داد در خواهم صدا و/ ختیر خواهم نور ها رگ در. آورد خواهم یامیپ و آمد، خواهم/ یروز

 چه: گفتم خواهم را کور/ دیبخش خواهم گرید یگوشوار را، یجذام یبایز زن/ داد خواهم گدا به یاسی گل آمد، خواهم. دیخورش سرخ

 یراست: گفت خواهد یرهگذار/ شبنم شبنم، شبنم، ،یآ: زد خواهم جارا گشت، خواهم را هاکوچه شد، خواهم یگرد دوره/ باغا دارد تماشا

 از دشنام، چه هر. ختیآو خواهم او گردن بر را اکبر دب پاست، یب یک دختر پل یرو بر دادش، خواهم یکهکشان از است، یکیتار شب را،

 گره من. کرد خواهم پاره را، ابر! لبخند بارش آمد یکاروان: گفت خواهم را رهزنان/ کند بر خواهم جا از وار،ید چه هر/ دیچبر خواهم ها لب

 زمزمه با را کودک خواب وست،یپ خواهم مه به و. باد با را ها شاخه آب، با را هاهیسا عشق، با را ها دل د،یخورش با را چشمان زد، خواهم

 یانیماد/ ختیر خواهم/ نوازش سبز علف گاوان، اسبان، شیپ آمد، خواهم/ داد خواهم آب ها،گلدان. برد خواهم هوا به هابادبادک ها،زنجره

/ داشت خواهم یخکیم ،یوارید هر سر آمد خواهم. زد خواهم را شیهامگس من راه، در یفرتوت خرآ. آورد خواهم را شبنم سطل تشنه،

. داد خواهم یآشت!/ غوک دارد یشکوه چه: گفت خواهم را مار/ داد خواهم یکاج را یکالغ هر/ خواند خواهم یشعر ،یاپنجره هر یپا

 (.۳41-۳۳۸ : 1۳۷۸سپهری،) داشت خواهم دوست. خورد خواهم را نور. رفت خواهم راه. کرد خواهم آشنا

 جادیا و یانسان جامعه اصالح هدفش که ،یاگونهامبریپ نقش. است شده قائل( امبرانهیپ)  کامل انسان نقش خود یبرا شعر نیا در شاعر

 شاعر توسط که یاقدامات لهیوسبه  آل دهیا جامعه نیا و گریکدی عاشق و خوشبختند آن در مردم که یشهر آرمان است، یآرمان جامعه

 سپس و غافل و آگاهنا یها انسان کردن داریب یپ در ابتدا خود یبرا ینقش نیچن شدن قائل با شاعر.دیآیم وجوده ب ردیگیم صورت

 یبرا ینگران و اندوه نیا البته. خوردیم را آنها غصه و است نگران زده، خواب و غافل یهاانسان یبرا شاعر یعنی. آنهاست به دادن معرفت

 و قهیسل تمام با هاانسان همه است یسپهر نظر مورد آنچه  شکند،یم ترم چشم در خواب شعر در یسپهر از شیپ ما را هاانسان

 و اندآورده امیپ هاانسان تمام یبرا یاله امبرانیپ که گونه همان است، نبوده او کار در هاانسان کردن جدا و کردن بد و خوب هاست،یژگیو

 را شیخو آمدنی هوعد امبریپ کی چون او شاعر، یبرا امبرانهیپ نقش گرفتن نظر در با .انددهیشیاندیم تیانسان و هاانسان یتمام به

 معرفت سبب و کرد خواهد داریب را زدگان غفلت و ختیر خواهد نور هاانسان یها رگ در داشت، خواهد خود با یامیپ آمد یوقت. دهدیم

 به ورزد،یم عشق آنها همه به ها،انسان کردن آگاه از پس یآرمان انسان که مینیبیم بعد مرحله در. داد خواهد هاآن به را ییدانا دیخورش و

 او رایز است کسانی او دگاهید از یغن رویفق و بایز و زشت: است ریفراگ او محبت و بخشش نیا و کندیم افزون را هایپاک و بخشدیم آنها

 که داندیم فرض خود بر خاطر نیبد داندیم خداوند دهیآفر را موجودات همه چون او البته داند؛یم داشتن دوست قیال را هاانسان۰ همه

 برطرف را هایزشت دادن، یاری را ناتوان: کندیم دایپ گسترش یسپهر شعر انسان گونه امبریپ نقش ادامه، در .بورزد عشق آنها همه به

. انسانهاست کمال و سعادت و یآرمان جهان و جامعه جادیا یپ در یسپهر شعر یآرمان انسان قت،یحق در بردن، نیب از را ها فاصله و کردن

 هایدشمن و خواند فرا یدوست و صلح به را همگان و ببرد نیب از را تضادها بورزد، عشق اطرافش موجودات همه به تا کوشدیم راه نیا در و

 دوست و فراخواندن تیمعنو به را همگان همان که رساندیم اتمام به را خود رسالت یانیپا اتیاب آوردن با شاعر انیپا در و ببرد نیب از را

 (.۳41)همان:  تداش خواهم دوست. خورد خواهم نور/ رفت خواهم راه. کرد خواهم آشنا: است یهست در کردن جادیا صفا و صلح و داشتن

 امکان عالم در او نظر از. ندیبیم کمال و ییبایز اوج در را زیچ همه که است یاگونه به یسپهر شعر در یمتعال و ینآرما انسان نگاه نوع

 .باشد نامناسب دیشا شودیم یگرید بر یکی یبرتر به منجر که ییهانسبت نیبنابرا ندارد وجود ینقص



 

 

 الله از کم چه شبدر گل. ستین کرکس یچکسیه قفس در چرا و باستیز کبوتر است، یبینج وانیح اسب: ندیگویم چرا که دانمینم من

 :1۳۷۸سپهری،)باشد باران خود دیبا واژه باد، خود دیبا واژه شست، دیبا را هاواژه/ دید دیبا گرید جور شست، دیبا را هاچشم. دارد قرمز

2۹1-2۹2.) 

 در. مینگذار پا چمن قانون یرو م،یکن ادراک را لک لک النه یگرم. را آهو کی خواب م،یکن وزن را دهکده کی شب/ میبچش را یروشن

 از خبر ندارد تاب شب که میینگو او. است یبد زیچ شب که میینگو و آمد، در ماه اگر مییبگشا را دهان و میکن باز را قهیذا گره موستان

 و/ بعدندیب ها اختهی آن در که یکتاب و ستین ترشبنم پوست آن در که یکتاب او. دیآینم باد آن در که یکتاب مینخوان و. باغ نشیب

 اگر و داشت کم یزیچ یزندگ نبود، کرم اگر میبدان و رونیب برود خلقت در از پلنگ مینخواه و بپرد عتیطب انگشت سر از مگس مینخواه

 پرواز زنده منطق نبود، نور اگر میبدان. گشتیم یزیچ یپ در ما دست نبود، مرگ اگر و/ درخت قانون به خوردیم لطمه نبود خنج

 (.۳۹1: 1۳۷۸سپهری،) اهایدر/ شهیاند در بود یخالئ مرجان، از شیپ که میبدان و/ شدیم دگرگون

 اعتقاد و نبود طلب شهرت او. بود سرمشق همه یبرا او ستنیز کین و منش و اخالق که بود جامعه یواال یهاانسان از یکی خود یسپهر

 با را او که نبود نیا فکر در و دیشیاندینم هودهیب مسائل به گاه چیه او. اندهیما یب و خودخواه روند،یم شهرت دنبال به که یکسان داشت

 خوب که هستند یمنشور همچون انسانش و یسپهر(.4۷ :1۳۷۹ م،یپورابراه) زد خواهند او بر ییهابرچسب چه ای و خوانندیم ینام چه

 به دیشا ندارند یجا یانسان زشت و یمنف یهاخصلت یسپهر شعر انسان اخالق در. کنندیم جیترو انیآدم یبرا را بودن پاک و بودن

 و یخاص هدف با شده خلق زیچ همه یسپهر شعر انسان نظر از. است همگان مقبول و دلپسند سهراب شعر امروزه که است لیدل نیهم

 ندینما تالش جامعه یها یناهنجار اصالح یبرا و ورزند محبت فانیضع و ناتوانان به دهند، دیام گرانید به باشند، انسان و خوب دیبا همه

 به یبندیپا با بزرگ، شاعر نیا که میابییم در یسپهر اشعار به قیدق ینگاه با. مینیبیم او راه در یامیشعرپ در را هایژگیو نیا همه ما و

 شانیآرزوها و آمال ها،یشاد ها،انسان آالم یتمام یبرا و سروده را آنها ش،یخو همنوعان با ییهمنوا و یهمدل و یانسان ،یاخالق اصول

 نیچن هیسا در و شودیم دهید یفراوان به او شعر در یکوشسخت و قناعت ،یسادگ چون یاخالق فضائل. است شده قائل تیاهم

 تنها نه برده کاره ب شعرش در را هاآن او که یاخالق یهایژگیو گفت بتوان دیشا. رسدیم آرامش به یسپهر شعر انسان ،ییهایژگیو

 که دیآیم یعدالت یبرقرار یبرا یسپهر.دارد یدید نیچن یهست و موجودات همه به نسبت بلکه هاستانسان یبرا آنها یاجرا خواهان

 :1۳۷۸ ح،یمس) شدیاندیم یهست و یآدم انیم عدالت و ایاش یآزاد به او. بود خواسته مان یبرا را بشر یآزاد تازه، ییندا در نیا از شیپ

 .نگردیم آن به یجهان یسطح در و است موجودات ریسا و هاانسان انیم یآزاد و عدالت خواستار یسپهر شعر انسان(. 2۵

 در شیهاجنبه اکثر در امبرانهیپ نقش و امبرانهیپ اخالق که گفت بتوان دیشا میکن یبررس یاخالق جهت از را یسپهر شعر میبخواه اگر

 نخست یسطرها. است کمال حد در او یاخالق یهایژگیو که است یانسان است، دهیکش ریتصو به یسپهر که یانسان. دارد نمود شعر نیا

: داد در خواهم صدا او. آوردیم رونیب یآگاه نا و رخوت از را اشهمنوعان و بخشدیم یآگاه را گرانید که دیگویم سخن یانسان از شعر

 دیخورش سرخ بیس آوردم بیس خواب پر سبدهاتان یا

 به است کسانی نظرش در ثروتمند و ریفق و بایز و زشت یها انسان بخشش نیا در و است بخشش یپ در او یبعد اتیاب و سطرها در

 و فانیضع تیتقو و دادن دیام ،یپاک جیترو.دیبخش خواهم گرید یگوشوار را، یجذام یبایز زن: است ریگ همه او بخشش گرید عبارت

 .ختیآو خواهم او، گردن بر را اکبر دب پاست، یب یک دختر پل یرو: است یسپهر شعر انسان یاخالق یهایژگیو گرید از ناتوانان

 جنبه او اخالق در و است ناپسند یکار یسپهر شعر انسان نظر از هاانسان شرفتیپ یبرا نمودن یتراش مانع و گرانید از کردن ییبدگو

 .کندیم یدور آنها از او نیبنابرا دارد یمنف

 .برکند خواهم جا از وار،ید هرچه د،یبرچ خواهم هالب از دشنام هرچه

 خود رامونیپ طیمح و عتیطب به و دینمایم برطرف را هاانسان یمعنو و یماد یازهاین و کندیم اصالح را هایناهنجار او بعد مرحله در

 دامنه البته و شودیم دهید یفراوان به گرانید و نوعانهم داشتن دوست و عشق او اخالق در. سازدیم برطرف را ها نهیک و ورزدیم عشق

 :ورزدیم عشق موجودات همه به یسپهر انسان واقع در و است شده دهیکش هم واناتیح به داشتن دوست نیا

 من راه، در یفرتوت اخر. آورد خواهم را شبنم سطل تشنه، یانیماد/ ختیر خواهم/ نوازش سبز علف گاوان، اسبان، شیپ آمد، خواهم

 زد خواهم را شیهامگس



 

 

 به را نکته نیا رهایتصو نیا آوردن با یسپهر قتیحق در و است کامل اریبس یاخالق لحاظ از یسپهر شعر انسان شد گفته چه آن بنابر

 با برخورد در را آنها و باشد داشته را یاخالق یهایژگیو نیا که یتیشخص است، یتیشخص نیچن دوستدار او که کندیم گوشزد خواننده

 ببرد کار به شیخو اطراف موجودات و هاانسان

 بیس آوردم،/ بیس! خواب پر سبدهاتان یا: داد در خواهم صدا و/ ختیر خواهم تور ها، رگ در. آورد خواهم یامیپ و آمد، خواهم/ یروز

 چه: گفتم خواهم را کور/ دیبخش خواهم گرید یگوشوار را، یجذام یبایز زن داد، خواهم گدا به یاسی گل آمد، خواهم. دیخورش سرخ

 یراست: گفت خواهد یرهگذر شبنم، شبنم، شبنم، یآ: زد خواهم جارا گشت، خواهم را هاکوچه شد، خواهم یگرد دوره/ باغا دارد تماشا

 از دشنام، چه هر. ختیآو خواهم او گردن بر را اکبر دب پاست، یب یکدختر پل یرو بر دادش خواهم یکهکشان است، یکیتار شب را،

 گره من. کرد خواهم پاره را ابر!/ لبخند بارش آمد یکاروان: گفت خواهم را رهزنان. برکند خواهم جا از وار،ید هرچه او. دیچ بر خواهم هالب

/ زمزمه با را کودک خواب وستیپ خواهم بهم و/ باد با را شاخهها آب، با را ها هیسا عشق، با را ها دل د،یخورش با را چشمان زد، خواهم

/ ختیر خواهم نوازش سبز علف گاوان، اسبان، شیپ آمد، خواهم. داد خواهم آب ها، گلدان. برد خواهم هوا به ها، بادبادک ،هازنجره

 خواهم یخکیم ،یوارید هر سر آمد خواهم زد، خواهم را شیها مگس من راه، در یفرتوت اخر آورد، خواهم را شبنم سطل تشنه، یانیماد

 خواهم یآشت!/ غوک دارد یشکوه چه: گفت خواهم را مار داد، خواهم یکاج را یکالغ هر. خواند خواهم یشعر ،یا پنجره هر یپا / داشت

 .(۳41-۳۳۸ :1۳۷۸سپهری،) داشت خواهم دوست. خورد خواهم نور/ رفت خواهم راه، کرد خواهم آشنا/ داد

 یسپهر شعر انسان اخالق در کنند،یم جیترو انیآدم یبرا را بودن پاک و بودن خوب که هستند یمنشور همچون انسانش و یسپهر

 نظر از. است همگان مقبول و دلپسند سهراب شعر امروزه که است لیدل نیهم به دیشا ندارند یجا یانسان زشت و یمنف یهاخصلت

 فانیضع و ناتوانان به دهند، دیام گرانید به باشند، انسان و خوب دیبا همه و یخاص هدف با شده خلق زیچ همه یسپهر شعر انسان

 قیدق ینگاه با. مینیبیم او راه در یامیشعرپ در را هایژگیو نیا همه ما و ندینما تالش جامعه یهایناهنجار اصالح یبرا و ورزند محبت

 را آنها ش،یخو همنوعان با ییهمنوا و یهمدل و یانسان ،یاخالق اصول به یبندیپا با بزرگ، شاعر نیا که میابییم در یسپهر اشعار به

 یکوشسخت و قناعت ،یسادگ چون یاخالق فضائل. است شده قائل تیاهم شانیآرزوها و آمال ها،یشاد انسانها، آالم یتمام یبرا و سروده

 یهایژگیو گفت بتوان دیشا. رسدیم آرامش به یسپهر شعر انسان ،ییهایژگیو نیچن هیسا در و شودیم دهید یفراوان به او شعر در

 نیچن یهست و موجودات همه به نسبت بلکه هاستانسان یبرا آنها یاجرا خواهان تنها نه برده کاره ب شعرش در را آنها او که یاخالق

 .دارد یدید

 انیم عدالت و ایاش یآزاد به او. بود خواسته مانیبرا را بشر یآزاد تازه، ییندا در نیا از شیپ که دیآیم یعدالت یبرقرار یبرا یسپهر

 در و است موجودات ریسا و ها انسان انیم یآزاد و عدالت خواستار یسپهر شعر انسان(. 2۵ :1۳۷۸ ح،یمس) شد،یاندیم یهست و یآدم

 .نگردیم آن به یجهان یسطح

 در شیها جنبه اکثر در امبرانهیپ نقش و امبرانهیپ اخالق که گفت بتوان دیشا میکن یبررس یاخالق جهت از را یسپهر شعر میبخواه اگر

 است، دهیکش ریتصو به یسپهر که یانسان. دارد نمود شعر نیا

 را هاآن آالم و ها رنج و است یهست کل در انیآدم دوستدار او است، یجهان یسطح در او سرنوشت و انسان نگران او ،یسپهر شعر در

 تر که است یانسان زند،یم حرف آن از یسپهر که یانسان. است شده داده نشان یدوست نوع نیا شعر نیا در و پنداردیم شیخو یهارنج

 نهایا بر عالوه داند؛یم خود اندوه و غم را آنها اندوه و شودیم نیغمگ آنها یبرا و پسنددینم را ظلم اثر در نوعانشهم یهاگونه شدن

 انیآدم حق در ستم و ظلم آنکه بر عالوه او .است تأمل قابل است قائل شیخو شعر در یکودک دوران و کودک یبرا یسپهر که یگاهیجا

 و است دردناک او یبرا آنها یناراحت و شدن نیغمگ و داردیم دوست شان العادهفوق تیمعصوم و یپاک لیدل به را کودکان پسندد،ینم را

 .بروند نیب از هاانسان یعدالتیب و ظلم اثر در کودکانه و نیریش یاهایور که داردینم دوست

 از ییمرغا چند بگو/ شد تر و بودم، خواب من که ییهاگونه از کن تیحکا. افتاد و بودم خواب من که ییهابمب از کن تیحکا وقت آن و

 احساس چه یپا به را خود آواز زرد نخ یقنار/ داشت گذر کودک یایور یرو از پوشزره چرخ که یدار و ریگ آن در دندیپر ایدر یرو

 مجهول طعم از یادراک چه/ برد یپ باروت مثبت یقیموس به یعلم چه/ شد دور راه از یمعصوم اجناس چه بنادر در بگو/ بست یشیآسا

 .(۳۹۷ :1۳۷۸سپهری،)دینشان خواهم باغ کی آغاز سر در ترا گرم، استواه تابش از یمانیا مثل من، وقت آن و دیتراو رسالت مذاق در نان



 

 

 انسان. است کردار و گفتار در ایر از زیپره و یپاک و صداقت دهدیم بها و ارزش او تیشخص به که انسان هر یاخالق یهایژگیو از یکی

 صداقت و خلوص آنقدر هاانسان کاش یا که باشد او یقلب یهاخواسته از نیا دیشا است، یدرست و صداقت خواستار واقع در یسپهر شعر

 عنوان به او ارتباط به یسپهر شعر در انسان موضوع از یبخش شد ذکر چه آن بر عالوه. بود آشکار شانیباطن افکار و شاندرون که داشتند

 او شعر در. میریبگ نظر در محدود یسپهر شعر در را انسان رةیدا دینبا که رسدیم نظر به. گرددیم بر( رعنا مادر،) هاانسان گرید با انسان

 یحور کامل، انسان فقیه، فاحشه، زن پاسبان، بقال، مرد همسر، مادر، ،یشهردار رفتگر از ردیگیمبر در را یعیوس یلیخ محدوده انسان

 که مینیبیم ما یحت و اندشده انیب او شعر در همه...  و راهب و شاعر نقاش، ان،یاد یهاآدم و امبرانیپ و امبریپ تا گرفته هیهمسا دختر

 .است رنگ پر یسپهر شعر در انسان عنوان به مادر نقش هم باز که سروده مادرش یبرا را آب یپا یصدا بلند شعر شاعر

 دلشان یهادانه مردم، نیا بود خوب: میگویم دل به دانه، کنمیم را یانار من. اندشده دایپ هاالدن تازه/ اندآمده سارها/ کدستی یآفتاب

 .(۳44-۳4۳ :1۳۷۸سپهری،. )خنددیم مادرم. زمیریم اشک: انار آب چشمم در پردیم. بود دایپ

 (.2۳4 :1۳۷۸سپهری،) میترافتاده ه،یسا نیا. میترساده ما روان، آب نیا. کردند ما آبشخور: ییتنها کردند، ما آخور در بود، یکاه: شهیاند

 ابتدا ما زندیبر واناتیح آخور در که یکاه مثل نمود عطا شهیاند انسان به خداوند: دیگو یم که کندیم صحبت شهیاند موضوع در شاعر

 .میآموخت را یافتادگ و یسادگ یژگیو دو سپس و کردند عطا ما به هم با را ییتنها و شهیاند و میشد آدم شهیاند یاعطا با و میبود حیوان

 
 نیب او. است کرده برقرار وندیپ مختلف یزهایچ و اجزا نیب است کرده ارائه یهست نیا در انسان یزندگ درباره که ییرهایتصو در یسپهر

 شعر انسان وجود در یمهربان. است کرده برقرار وندیپ انسان با آنها همه نسبت سپس و قیشقا با آنها نسبت و مانیا و یمهربان ب،یس

 در و است کرده برقرار ارتباط ،(مانیا) آن کمال و نشیآفر ،یمهربان نیب شاعر. است خورده وندیپ مانیا و( ییدانا) بیس با یسپهر

 و ستنیز به دیام دارند وجود قیشقا ییبایز مظاهر و ییدانا و مانیا ،یمهربان که یزمان تا که کند انیب خواهدیم را نکته نیا قتیحق

 :است برقرار هم انسان در یزندگ

 یباز یجا! احساس کودکان/ پاک و روشن یاگوشه لک، یب ییهاهیسا/ است یتابستان چه که دانندیم هاهیسا. است تابستان ظهر

 .(۳۵۰ :1۳۷۸سپهری،) کرد دیبا یزندگ هست قیشقا تا یآر. هست مانیا هست، بیس هست، یمهربان: ستین یخال یزندگ. نجاستیا

 عمق به یسپهر شعر انسان ییگو. است تینیع از فراتر او درک و. دارد گراکمال دوستانه، یارتباط یسپهر شعر در عتیطب با انسان

 محبت از که دیگویم سخن یانسان از یسپهر. است باخبر هاآن غم و درد و حرکت از و دهیشن را آنها سخن افته،ی دست یهست و عتیطب

 یپ در همواره و برسد بیآس یاذره آنها از کدام چیه به ندارد دوست یحت و کندینم غیدر پرندگان و جانوران و واناتیح به دنیورز

 :کندیم انیب را نکته نیا شعر یانیپا سطر در و هاستآن به دنیبخش یهست و آرامش

 یآب آسمان بام از باالتر وجب دو: است آن اکبر دب. باشد دیبا شب مهین/ آرم در آب از زود آب، در افتدیم که پروانه چه هر باشد، من ادی

 از یطرح بردارم، بزها از یطرح سلخ، لب فردا باشد من ادی/ بخرم یسیق و گوجه حسن باغ بروم فردا، باشد من ادی/ بود یآب روز ست،ین

 نیزم قانون به که نکنم، یکار باشد من ادی. آرمدر آب از زود آب، در افتدیم که پروانه چه هر باشد، من ادی. آب در هاشانهیسا جاروها،

 .(۳۵4 -۳۵۳: 1۳۷۸: ،)سپهری بخوردبر

 یدشمن او ییگو اصال دشمنانش، به یحت اوست یاخالق یهایژگیو از هاانسان تمام به عشق و داشتن دوست که است یانسان یسپهر

 شده محو عتیطب ییبایز سارهیسا در باشد داشته وجود هم اگر یحت را یدشمن او حال هر در یول کند، فکر او به بخواهد که ندارد

 نجایا در ما که دارد یانسان یخو و خلق نیباتریز اوج نشانه نیا و دارد دوستانش یبرا را لحظات نیشادتر یآرزو گرید طرف از. ندیبیم

 .مینیبیم

 خواهد آب شقاوت هایشمعدان حضور در/ کردمیم فکر/ هستند؟ کجا من دشمنان/ پرواز کی گنجشک، کی صاف، یهوا کی. رفتند ابرها

 (.۳۸1-۳۸۰: 1۳۷۸سپهری،) باد یپرتقال روزهاشان هستند؟ کجا من دوستان. بود دایپ نهییآ در شهر/ کندمیم پوست یپرتقال /شد

 روابط اجتماعی توصیف طبیعت به مثابه
 آالم و دردها انسان، یهادغدغه است، گرفته قرار توجه مورد مختلف جهات از یسنت شعر و یسنت اتیادب خالف بر معاصر اتیادب در انسان

 به...  و اخوان شاملو، ما،ین مثل یشاعران شعر در. است گرفته قرار توجه مورد شیهاجنبه از یاریبس یکل طور به و هاخواسته و آرزوها او،

 بزرگ شاعر .باشد توانستهینم نیا جز معاصر شاعر رسالت که گفت توانیم واقع به و است شده پرداخته اجتماع در او مسائل و انسان



 

 

 به تواندینم شیآسا مسند فراز از که دانست دیبا زین و نکند منعکس شیخو شعر در را کندیم یزندگ آن در که را یاجتماع تواندینم

 کور و کیتار جهان در. باشد داشته ژرف و لیاص رابطه جامعه و مردم با و باشد ن حوادثایم در دیبا بلکه بنگرد، شیخو عصر حاد عیوقا

 شاعر زنندیم پا و دست تیمعص و فقر و جنگ طوفان انیم در مردمان و انددهیکش مردمان گرده از تسمه ستم، یمنیاهر یروهاین که

 :1۳۷۸ ،یلنگرود) بدهد سخن داد کام، و یناکام و عشق درباره و بغلتد خود نیشمیابر بستر در و ندیبنش خود عاج برج فراز بر تواندینم

 داده قرار توجه مورد جوانبش از یاریبس با را انسان و است پرداخته انسان مسأله به شعرش در و است خود روزگار شاعر یسپهر .(۷21

 زین کندیم یزندگ آن در که یاجتماع با انسان رابطه از دیگویم سخن جهان با و خدا با ،یهست با انسان رابطه از که طورهمان او. است

 منعکس شعرش در و ندیبیم را هاآن یآرزوها فهمد،یم را هاآن یدردها کند،یم یزندگ هاانسان یال بهال در سپهری د،یگویم سخن

 نظر یاجتماع انسان به یاجتماع یزندگ به عتیطب گاه گذر از او رایز دارد تفاوت گرانید یهانگاه با یاندک او نگاه طرز گرچه کند،یم

 فارغ یاندک و دورتر یکم از است، فتادهین جدا روزگارش از که چون شودینم کنده بر آن از یول ردیگیم فاصله خود اجتماع از او. کندیم

 و خیتار همه یبرا یسپهر نیهمچن.(1۷2 :1۳۷6 بزرگمهر،) کند تأمل خود در و آن در تا کندیم مشاهده را مردم سرنوشتگرفتاری  از

 ترعیوس یافق در اوست سرنوشت و انسان نگران او ،یزمان فرا و یانسان است یشعر نظر نیا از او شعر و است گفته سخن اجتماعات همه

 یزندگ و انسان از او کند،ینم صحبت یخاص مردم و زمان و شعر از یسپهر: »گفته او درباره فروغ که چنان(. 2۷۸ :1۳۸4 ،یجاف پور)

 ینگاه یسپهر. است نانهیزبیر ینگاه اجتماع، و انسان به یسپهر نگاه(. ۵6۳ :1۳۸۳ ،یوسفی) «است عیوس لیدل نیهم به زندیم حرف

 و هاانسان تمام به اجتماع نیا در او. پردازدیم لیمسا شاعرانه تحلیل و هیتجز به نگاه نیا با و دارد رامونشیپ مسائل به فیظر و قیدق

 که هستند ییرهایتصو همه ازمند،ین انسان و گرحتینص انسان آگاه، انسان استمدار،یس ه،یفق عارف،. دارد توجه شانیهایگرفتار و دردها

 .سازدیم همراه خود با قیعم یادراک در را خواننده و دهدیم ارائه اش جامعه یهاانسان از یسپهر

 و گریکدی از ها انسان یدور باعث و است کنندهآلوده صنعت یسپهر دگاهید از. ندارد یمثبت چندان دید ینینش شهر و تمدن مقوله به او

 ییکارها به را هاانسان است امروز نسل یگانگیب خود از آوردشره که دیجد تمدن و گرددیم او ییتنها موجب تینها در و یآرمان جهان

: 1۳۸1 ،یریحان) و یزندگ پنهان جوهر سمت به و آهن و آدم انیم از تا است صدد در او رو نیهم از است واداشته ضیتبع و فساد چون

 .برود رنگ یکرانیب و لحن ییآشنا سمت به و .(1۹۵

 معراج عصر یاهویه از زیگر در و است لیجرثق چراگاه اهشانیس خاک که است ییشهرها نگران و ترسدیم قرن یمانیس سطح از یسپهر

 ر،یتدب نیا اما شود؛ داریب صبح تولد با حادثه، گذر از پس و رود فرو خلوت و خواب کهف به خواهدیم ظلمت و جهل انوسیدق و پوالد

 یمردم سرنوشت نگران و رد،یگینم آرام یدم گرفته، در جانش همه در که یاندوه از و دهدینم امانش جان خار خار. افتدینم کارساز

 گونه از کن تیحکا. افتاد که ییها بمب از کن تیحکا برخاستم، خواب از که گاه آن: »دیگو یم همراهش اری به دارد؛ دوستشان که است

 احساس چه یپا به را خود آواز زرد نخ یقنار داشت، گذر کودک یایرؤ یرو از پوش زره چرخ که یدار و ریگ آن در. شد تر که ییها

 .(1۸۹ : 1۳۸1 ،یحانیر)« بسته یشیآسا

 از عادت غبار که یشهر آرمان نباشد، ریتزو و ایر و دروغ و یعدالتیب و ظلم آن در که است یشهر آرمان یجووجست در لیدل نیهم به

 و مرغان پر یصدا از شهرش آرمان در او اگر و. باشد یاله یهابارقه رشیپذ آماده هاانسان یها دل و باشد شده برداشته آن مردمان دهید

 نیا نقیض عنوان به را شیخو روزگار جامعه وبیع و هایزشت خواهد یم د،یگویم سخن شاعران و معرفت شاخه و کودک و زانیسحرخ

 .(12۵ :1۳۷6 نوربخش،) باشند یروشن و خرد و آب وارث دیبا شاعران دیبگو و کند انیب هایخوب

 یبرا اگر. است توجهیب خود جامعه لیمسا به که ستین معنا آن به کندینم صحبت یخاص هیناح و مردم از شیشعرها در یسپهر اگر

 و طراوت ازمندین سخت که است یادهیدرنج وطنانهم همه سمبل کبوتر نیا که است جهت نیا از کند،ینم گل را آب کبوتر کی یبقا

 از سرشار دیبا عتیطب که طلبدیم او اگر و است یانسان یهاارزش همه حرمت حفظ یسپهر نظر در عتیطب به احترام. اندنشاط و یتازگ

 یعیطب طیمح که شود متذکر را نکته نیا خواهدیم که است لیدل نیبد کندیم نکوهش را هنکاراکاسب فرهنگ و باشد ییبایز و یپاک

 که بخواهد ما از شاعر که است ممکن چطور که است نیا گرید نکته .(1۵4 :1۳۸۰ ،یکوچ یمراد) باشد یآدم نمو و رشد ستهیشا دیبا

 در خود و ببرد ادی از را انسان کند، فراموش را ما اما م؛یباش آب در یارهیس پر شستن فکر به م،یکن تیرعا را کبوتران م،ینکن گل را آب

 .باشد غرق "ییایقل هور" االتیخ



 

 

 ،تی سبزیماه بر درون، و رونیب جهان زیچ همه او شعر در. کشدیم ریتصو به را گونهآرمان ییایدن شیخو یشعر ریتصاو خلق در یسپهر

 جهان و یهست اگر یحت که است معتقد او(. 22 :1۳۷۸ ح،یمس) شفاف ییایدن به کندیم دعوتمان یزندگ به لحظه هر که است استوار

 او م،یبساز و مینیبب میخواهیم که گونه آن را آن و میباش داشته آن به انهیگراآرمان نگاه دیبا ما نباشد، دلخواه و یآرمان ما رامونیپ

 عادت دن،ید گرید جور به را او و دیبشو را شعرش خواننده یهاچشم دارد یسع و خواندیم فرا یهست دنید بایز به را شعرش خواننده

 واژه. شست دیبا را هاواژه. دید دیبا گرید جور شست، دیبا را هاچشم: عادت یرو از نه نشیب یرو از یدنید .(۵11 :1۳۸۳ ،یزرقان) دهد

 (.2۹2-2۹1: 1۳۷۸سپهری،) باشد باران خود دیبا واژه باد، خود دیبا

 هند یاشراف یهافلسفه به آغاز در او. است یعرفان و وارانهراز ینظر...  و شاملو اخوان، ما،ین خالف بر جهان و انسان به نسبت یسپهر نظر

 انشیب و واژگان بعد به «آب یپا یصدا»از اما نبود، کینزد ما عارف شاعران تعابیر با که برد کار به را یریتعاب و آورد یرو سمیبود و ذن و

 حوزه یسو به سلوک و محسوس تجربه از رفتن فراتر یبرا شودیم دهید یشیگرا یسپهر اشعار همه در. شودیم کینزد یفارس شاعران به

 کم دست ای نهد وا محسوس از فراتر حوزه سود به را وجنس تجربه نیسرزم است آن بر او. آب سبزه، اه،یگ نور، ،یروشن یسو به اشراق،

 (.۵۹ :1۳۸۳ ب،یدستغ. )است اشراق و شهود به توسل البته، کار نیا لهیوس. سازد نیدوم حوزه تابع را نینخست حوزه

 رموز آنها از ها،دهیپد به ستنینگر در یسپهر و شودیم دهید فراوان یسپهر شعر در یهست عناصر درک و آن یهادهیپد و جهان به توجه

 .گرددیم یعرفان و عارفانه او کالم و نگاه و آموزدیم را یهست

 او. مینگذار پا چمن قانون یرو بر م،یکن ادراک را لک لک النه یگرم/ را آهو کی خواب م،یکن وزن را دهکده کی شب/ میبچش را یروشن

 خبر ندارد تاب شب که میینگو او. است یبد زیچ شب که میینگو و. آمد در ماه اگر مییبگشا را دهان و/ میکن باز را قهیذا گره موستان در

 .(2۹۳ :1۳۷۸سپهری،) سبز همه نیا سرخ، همه نیا میبپر دیس/ میاریپ و باغ نشیب از

 باشد دهیرس خود کمال به و یهست معرفت به انسان که شودیم برقرار هنگام آن انسان و یهست نیببایز ارتباط که است معتقد یسپهر

 .بود میخواه یپاک و ییبایز از سرشار یجهان شاهد ما وقت آن

 که است یمکان آن، پشت پس میکن تصور ماده یایدن نیهم را چستانیه اگر. دیگویم سخن چستانیه مکان از شیخو شعر در شاعر

 اگر یحت و است باز جا آن در خواهش چتر که ییجا. دارد فرق هامکان همه با چستانیه پشت. ندارد وجود ماده عالم یها تیمحدود

 یهست با که ندیبیم را خود تنها رایز کندیم ییتنها احساس انسان یمکان نیچن در. باردیم او بر باران کند یتشنگ احساس یبرگ

 قتیحق در. کندیم یگانگیب و ییتنها احساس او که نجاستیا ندارد وجود او در عناصر یقانونمند و طراوت و یهمکار و ستین هماهنگ

 نیا بر انسان یواقع گاهیجا درباره یسپهر البته. دینمایم را یهست با شدن یکی و آرامش احساس شاعر چستان،یه پشت  نیسرزم در

 هم یستیبا و است شده گم روزمره یزندگ یهاهیرایپ و ها یسامان به نا در بلکه موهوم، یآباد ناکجا در نه یآدم خانه» که است اعتقاد

 لحظه نیاول در نیزم طراوت به دتوانب یآدم تا کند یم یزندگ نیا یاعتبار یهاهیرایپ زدن کنار را افتنشی راه در و کرد شیدایپ نجایا

 (:1۹۵ :1۳۷۸ ،یلنگرود. )شودیم کینزد خود هیاول عتیطب به و یسادگ به زه،یغر به یآدم که جا آن. برسد خلقت، شیدایپ

 خبر که است ییقاصدها پر هوا، یهارگ چستانیه پشت. است ییجا چستانیه پشت/ چستانمیه پشت/ دییآ یم اگر من سراغ به

 قیشقا معراج تپه سر به صبح که است یفیظر سواران اسبان سم یهانقش هم، هاشن یرو. خاک بوته نیدورتر واشده گل از آرند،یم

 نیا در و تنهاست نجایا آدم. دیآیم صدا به باران زنگ بدود، یبرگ بن در یعطش مینس تا/ است باز خواهش چتر چستانیه پشت رفتند،

 (.۳61-۳6۰ :1۳۷۸سپهری،) است یجار تیابد تا ینارون سابه ،ییتنها

 یاجتماع طبقات

 عشق آن، از که ینردبان/ زدیم پرپر یروشن آن، در که دمید در یب یقفس کرد،یم بو را ماه دم،ید یکودک از نیزم یرو در دمید زهایچ

 محبت داغ کاسه بود، شبنم یدور بود، یسبز بود، نان آنان سفره در ظهر د،یکوبیم هاون در نور دم،ید را یزن من ملکوتا بام به رفتیم

 بادبادک دم،ید را یا بره نماز بردیم خربزه پوسته کی به که یسپور و خواستیم چکاوک آواز رفتیم در به در دم،ید ییگدا من/ بود

 سوسن گل به خطاب، هنگام دمید یشاعر/ ریس دمید یگاو حت،یصن چراگاه در د/یفهمیم را جهنی دم،ید یاالغ من./ خوردیم

/ آب از دور یمسجد سبزه، از دور دمید یاموزه/ بهاره جنس از دم،ید یکاغذ بلور، جنس از همه شیهاواژه دم،ید یکتاب من/ شما:گفتیم

 نیسنگ چه و بردیم فقه دم،ید سبد بارش دیدم اشترى/ انشاء بارش، دمید یقاطر/ سؤال زیلبر دمید یاکوزه د،ینوم یهیفق بالین سر

 :1۳۷۸،سپهری) بردیم یقنار آواز و نیلوفر تخم دم،ید یقطار من/ رفتیم یخال چه و بردیم استیس که دم،ید یقطار من/ رفتیم



 

 

 به و باشد چه هر سفر نیا. را هایزشت و هایبد هم و دهید را یآرمان جامعه هم ده،ید را یمتعدد یزهایچ خود سفر در شاعر(. 2۷۷-2۷۹

 ما به را او گاهیجا و انسان نگاه، نیا رهگذر از و. کندیم یزندگ آن در که است یاجتماع به ژهیبو و یهست به شاعر نگاه یحاو کجا، هر

 از گاه. دارد گرید موجودات از فروتر یمقام گاه و است هاتیواقع از فراتر و یآرمان گاه دهد یم ارائه انسان از او که یریتصاو. دهد یم نشان

 یشتر و بردیم انشا که یقاطر شده، سپر حتینص از که یگاو برد،یم نماز خربزه پوست به که ندیبیم را یسپور ،یاجتماع منتقد منظر

 و پند شتر که است یمتعال آنقدر دهید سفر در که یا جامعه که نیا ای ندیهاانسان سمبل گاو و قاطر و شتر ایآ .بردیم امثال و پند بار که

 همه عارف و قاطر و گاو و شتر. باشد تر درست اول نگاه رسدیم نظر به که بردیم انشا قاطر و ندارد حتینص به یازین گاو برد،یم امثال

 یهاانسان سمبل اند،افتهین راه متن به و انددیما ظاهر در شتریب که هستند ییهاانسان سمبل همه رند،یگ قرار فیرد کی در توانندیم

 یم در را عرفا یادا فقط که است یاشهیکل عارف همان است اهوی تننا بارش، که یعارف. اندکرده خوش دل یزیچ به کی هر که اجتماع

 را خود علم که است ینادان انسان همان است انشا بارش که یقاطر و(. 61 :1۳۷6 ا،یسشم) رانده یم زبان بر ییهو سنت، مطابق و آورد

 فقط که هستند ییهاانسان امثال و پند یخال سبد بارش که یاشتر و(.  1۷1: 1۳۸۳،یجالل) بردهینم یااستفاده آن از یول کندیم حمل

 .عملندیب عالمان واقع در و برندینم یابهره آن مضمون از خود که یحال در دهندیم حتینص و پند را گرانید

 یول است عالم و دانا اریبس ظاهر در میکردیم فکر که یهیفق کند، یم اشاره اشجامعه هیفق به گزنده یطنز با شاعر یبعد یسطرها در

 لیدل به او و است شده یسپر یهودگیب در او عمر واقع در و است افتهین آنها یبرا یپاسخ که دارد ذهن در یادیز سؤاالت و هاحرف خود

 ذکر او دگاهید از آنها یبند میتقس و جامعه در یانسان یهاگروه به یسپهر توجه شده ذکر یسطرها در. است دیناام ستن،یز هودهیب نیا

 است یخال استیس قطار رند،یگ دست به را یبشر جامعه تیهدا توانندینم یلیدل به کدام هر فقها و استمدارانیس او دهیعق به. است شده

 و دارد ییروشنا که یقطار آوردن انیم به با او. است عقب یبشر جامعه تحول سرعت از و کندیم حرکت آرام و نیسنگ فقه قطار و

 :مانیا و عرفان مگر ستین یزیچ آن و کندیم اشاره یبشر تیهدا در یسوم راه به بردیم یقنار آواز و لوفرین تخم که یقطار

 یمخف  او دید از افراد از کدام چیه اجتماع نیا در و است کرده یم یزندگ نیزبیر و متفکر انسان کی همچون شیخو جامعه در یسپهر

 و شودیم دهید اجتماع از یبخش انسان عنوان به مادر تیشخص طرح شودیم دهید یسپهر اشعار یبرخ در که همانطور. اندنمانده

 :رعنا نام به یتیشخص نیهمچن

 یریدلگ موسم: گفتیم یصبح مادرم/ زدیریم هابرگ/ رعنا دیشو یم رخت حوض، سر رعنا وانم،یا در من/ تر یآب آب،/ تر یآب آسمان

 (.۳4۳-۳42 سبز، حجم) پوست با زد دیبا گاز است، یبیس یزندگان: گفتم او به من. است

 شکار به که باشد خداوند برابر در گرانیعص انسان است ممکن انیعص همزاد و دیگویم سخن« انیعص همزاد» لفظ با انسان از یسپهر

 را یانسان انسان، نیا تقابل در و اندانداخته ریت آسمان یسو به یحت و اندرفته آسمان به که او امثال و نمرود مثل) است رهسپار هاستاره

 چشمان تا کندیم هیهد او به را خود انگور یهاخوشه همچون کهکشان بلکه ندارد انداختن ریت و رفتن به یازین که کندیم یمعرف

 و دهیچسب نیزم به که یانسان کند، جادیا تقابل انسان دو نیا تفکر نیب خواسته واقع در شاعر انسان دیشا. شود نائل آن دارید به آرزومند

 :است گرفتار تعلقات در هنوز یگرید و دهیرس کمال به یکی هاست،آسمان در و هاآسمان فکر به که یانسان یگرید و است نگریماد

 کهکشان خوشه آسمان،/ هستم من که نجایا سرشار کمان و ریت درخشش از دستانت ،یرهسپار هاستاره شکار به/ انیعص همزاد ،یتازیم

 گلچین ،ینگریم یاهیس مار به آن، هر او/ یکنیم دیسپ یهاگل گون،روزهیف برکه در ،یفتگیش و ترس با/ آرزومند؟ یچشم اکو زد،یآویم

 قصه و. دیربایم یوید ینجه ترا باغ بیس زند،یم جادو را اتیداریب. آورد ارمغان گل نوشابه مار، شین /میگوینم افسانه نجایا و تابا یب

 در. رسدیم ییصدا به کشد،یم سر آهو تو، شهیب در دهد،یم پاسخ هادست یازینیب/ شودیم خم بارور شاخه من، باغستان در پردازمینم

 یسو آن از باریوجو. شنومیم را هاشکفتن من/ یشنویم شر و ریخ قصه ارت،ید آفتاب هیسا در. ستین نشان و نام یدرندگ از من، جنگل

 برگ کی لرزش: ستین یدراز راه ما انیم! کدل ناز رهرو نشست، چشمانت در یاندوه/ ام دهیرس من. یراه در تو. گذردیم زمان

 (.164-162 :1۳۷۸)سپهری،

 نتیجه

 دو آن انیم فاصله که چرا است نبوده کسانی خیتار درطول عتیطب با انسان رابطه که میابییمدر عتیطب از شاعرانه فاتیتوص یبررس با

 انیم رابطه نیترکهن که یحماس اتیادب. است نموده رییتغ است شده جادیا انسان یزندگ یفضا و ستیز نوع در که یتحوالت با متناسب

 به گاه و انیخدا زدان،یا شکل به گاه را آن یهادهیپد و داندیم انسان بر مسلط را عتیطب است، ساخته یمتجل خود در را عتیطب و انسان



 

 

 یادب آثار در عتیطب به انسان نگرش نحوه به و پردازدیم ستیز طیمح و اتیادب رابطه به گرابوم نقد .کندیم میترس وانید و غوالن شکل

 تنوع ات،یادب خیتار طول در یفارس اشعار. دارد ریتاث آنان نگاه نوع رشخصیت د ،فرهنگ زمان، ت،یجنس چون یمختلف عوامل  و پردازدیم

 ست،یز ساده یشاعر و رانیا معاصر یشعرا نیبهتر از یکی زین یسپهر سهراب .است ساخته یمتجل خود در را عتیطب و انسان رابطه

 در یسپهر. ت، فضایل انسانی اس پرنده و گل ابر، درخت، آب، از پر شیهاینقاش همچون او شعر. است مسلک یصوف و گرا عتیطب

ط با عناصر طبیعت را در ارتبا: از عبارتند مشترک وجوه نیا هستند یمشترک وجوه یدارا یی و انسانگراعتیطب نهیزم در خود یهاشهیاند

 از استفاده در یسپهر .بینندمیی دنید یا دهیپد و ذات هر در را است. این دو شاعر خدا ،روابط اجتماعی انسان و خدا، صفات انسانی

 به عشق همان که خود عواطف و احساسات یراستا در عناصر نیا از و کرده توجه جاندار از شتریب جان یب عتیطب به عت،یطب عناصر

انه مطالب را تحلیلی و با مراجعه به کتابخ –روش توصیفی  با مقاله نیا .داده است مورد استفاده قرار خداوند ذات به توجه و عتیطب

 نمودیم. یمعرف عتیطب بهنسبت   را یکل نگرش نوع سهگردآوری نمودیم و 

 

 منابع:

 .معارف: ،تهران(سمیاومان سم،یستالیاگز اسالم،) یشناس انسان،(1۳۸1)نیحس ان،یمیابراه

 .علم نور: همدان ،یسپهر اشعار ییگشا رمز ،(1۳۸۳) ترایم ،یجالل

 .ریاساط: تهران چهارم، ،رانیا معاصر اتیادب ،(1۳۷6)لیاسماع ،یحاکم

 .ریاساط: تهران ،دوم،یغرب مکاتب و اسالم در انسان ،(1۳۷4)اصغر ی،علیحلب

 هیاالسالم هیالعرب هیالجمع مجله ،یسپهر سهراب و سیآدون شعر در انهیصوف تجارب یتجل ،(1۳۹2)،طاهرهیاختر ده،یفر مقدم، یداود

 .1۰۰-۷۳صص ،(26) یاپی،پ 1شماره ،۹ دوره ،آدابها و هیالعرب للغه

 اتیادب هینشر، السبق شجره و شیاین شعر لیتحل با یسپهر سهراب و سیآدون اشعار در یقیتطب یبررس ،(1۳۹۳)میمر فاطمه، دوست

 .462-446 صص ،1 ،شماره2 دوره ،یقیتطب

 2-1،شماره۳4 ،دوره(مشهد) یانسان علوم و اتیادب ی دانشکده  یتخصص مجله ،یسپهر یفکر آفاق ،(1۳۸1) محمد ،یحانیر

 .2۰۸-16۹ ،صص(1۳4-1۳۳) یاپیپ

 .ثالث: تهران ،رانیا معاصر شعر انداز چشم ،(1۳۸۳)یمهد ،یزرقان

 .یاسالم: قم دوم،  ،روح و جسم تفکر از شناخت ،(1۳6۸)حسن ،یکاف

 .۸6-6۳ ،صص۳ ،شماره2دوره ،دل یشفا،یسپهر سهراب شعر در انسان یزندگ از یها جلوه ،(1۳۹۸)،محمودیکرم

 اب،کاوشیالس شاکر بدر ،ویسپهر سهراب اشعار در عتیطب یقیتطب یبررس ،(1۳۹1)،محمدیانیازندر یاحمد ن،یالد ،صالحیعبد

 .11۹-1۰1صص ،۸ ،شماره2 دوره ،یقیتطب اتیادب نامه

 سهراب یها شهیاند در عارفانه ییگرا عتیطب یقیتطب ی،بررس(1۳۹2)لیراح یبیب ،یسبل سن جه،ی،خدیدیرش ،یمیابراه عزت،مال

 .2۳۵-21۳،صص1شماره ،۵ دوره ،یانسان علوم اتیادب دانشکده ،یعرب ادب هینشر ان،رجب لیخل جبران و یسپهر

 .مرکز: تهران دوم، ،نو شعر یلیتحل خیتار ،(1۳۷۸)،شمسیلنگرود

 .قطره: ،تهران(مقاالت مجموعه)یسپهر سهراب شناخت و یمعرف ،(1۳۸۰)،شهنازیکوچ یمراد

 .توس: معاصر،تهران شعر در انسان ،(1۳۷2)مد ،محیمختار

 .دهیقص: تهران،(فروغ و سهراب شعر یهمانندها و یریپذ ریتاث) وهم و حجم،( 1۳۷۸) وایه ح،یمس

 شعر شناخت جامعه -یقیتطب مطالعه معاصر شعر در عتیطب و انسان رابطه ،(1۳۹۹)لیاسماع زاده، یعال ،سورن،ییمصططفا

 .121-۹۵ ،صص1 ،شماره21 ران،دورهیا یشناس ،جامعهثالث اخوان یمهد و یسپهر سهراب

 

 .روز فکر انتشارات: تهران ،یادب اصطالحات فرهنگ ،(1۳۷۸)بهرام ،یمقداد



 

 

 دوره ،یقیتطب عرفان و انیاد ،مجلهیسپهر سهراب شعر در عتیطب به یعرفان نگاه یبررس ،(1۳۹۸)میمر زاده، نه،شعبانی،حسینخع

 .24-1،صص۵ شماره ،۳

 .یدانشگاه جهاد: تهران ،مکاتب دگاهید از كامل انسان یمایس ،(1۳۷6) نوربخش،منصور

 

 
 


