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چکيده
شعر سپهری عالوه بر اینكه در ایران بارها به چاپ رسیده ،به زبانهای دیگر نیرز ترجمره شرده
است و این مهم ما را بر آن میدارد تا هر چه دقیقتر به بررسی و تجزیه و تحلیل شعر و افكار
او بپردازیم .بیان این مطلب که سهراب سپهری به شر و عرفان خاور دور توجه داشته اسرت
حرف تازهای نیست ،اگر به نوشتههرای او در اترا آبری و هنروز در سرفرم نگراهی بینردازیم،
نشانههای تأثیرپذیری او از مكتب ذن -که تلفیق تائوییسم و بوداییسم است -را خرواهیم دیرد.
مهم این است که دریابیم شناخت ذن تا چه حد میتواند ما را به سپهری نزدیك کند .برای پی
بردن به این مطلب در ابتدا باید بدانیم ذن چیست؟ در این مقاله سعی بر آن بوده است کره ذن
و سپهری به طور دقیق در کنار هم بررسی شوند و مفاهیمی که در ذن مهم است و در حقیقت
شالودههای آن را تشكیل میدهد با مفاهیم و مضمونهایی که در شعر سپهری به آن اهمیت داده
شده است به طور هم زمان بررسی شوند .شباهتهای زیادی بین آنهرا وجرود داشرت و مهمترر
آنكه ،اصطالحاتی از ذن در شعر سپهری آورده شده بود که بردون شرناخت ذن ،بخشرهایی از
شعر سپهری در پردهای از ابهام قرار میگرفت.
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مقدمه
سپهری نسبت به باورها و آداب دینی ژاپن عالقه زیادی نشان میداد و بر این باور بود
که عرفان ما و بودیسم اینان ،هر چند دور از هم باشد در جاهایی برخرورد مرییابرد و
شاید یكی می شود؛ بنابراین به پرستشگاههای شینتویی و بودلیی مریرود و بره بررسری
درستتر تائوئیسم و بودیسم میپردازد (سرپهری )23: 9332 ،و از مطالعه در این زمینه غافل
نمیشود .سپهری در نوشتههایش می گوید که بدرستی دریافته است کره بردون بررسری
این دو آیین بزرگ و گسترده دریافت هنرهای خاور دور ممكن نیست (همان .)922،پس
ما نیز برای شناخت بخشی از اندیشه و زبان سپهری باید با ذن آشرنا شرویم .عبردالعلی
دستغیب مینویسد :من شعر سپهری را ستایش میکنم اما متافیزیرك آن را نمریپرذیرم؛
نمی توان چنین آسوده خاطر در جهان وحشتناك چنین زمزمه کرد (سیاهپوش:)31: 9302 ،
به سرا من اگر میآیید /نرم و آهسته بیایید /مبادا که ترك بردارد /چینی نازك تنهرایی
من.
شاملو نیز گفته زورش می آید که آن عرفان نابهنگام را باور کنم .سر آدمهای بی گناه
را لب جوی می برند و من دو قدم پایین ترر بایسرتم و توصریه کرنم آب را گرل نكنریم
(ساورسفلی.)02: 9330،
براستی چه میشود که سپهری در دورانی که جنگ و خونریزی است ،اینگونه آرام
است و ما را به دیدن زیباییها فرا میخواند و حتری براالتر از آن از مرا مریخواهرد کره
چشمهایمان را بشوییم و به کرکس و گل شبدر نیز توجه کنیم .در آن زمان خیلیها نمی
توانستند درك کنند که چگونه در آن جهان به قول دسرتغیب وحشرتناك کسری چنرین
شعرهایی بگوید.
 آیا تا به حال توانستیم به درك درستی از این روحیه سرپهری برسریم؟ چگونره اوتوانسته در آن شرایط این گونه بیندیشد؟ چه اندیشه ای بر او چنین اثری گذاشته بود ؟
چرا سهراب دلش به اندازه یك ابر میگیرد وقتی از پنجره میبیند حوری دختر بالغهمسایه فقه میخواند؟
 چرا می گوید باز آمدم بسیار و رهاوردم بره تنراب تهری؟ تهری چگونره مریتوانردبسیاری باشد؟
-آنجا که میگوید کجاست اوج (نه  -من)؟ (نه  -من) به چه معناست؟
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با مطالعه کتابهای ذن و همراه با آن نوشتههای خود سپهری که حراکی از اندیشره و
تفكر اوست ،توانستیم اندکی به او نزدیكتر شویم .هدف این بوده است الیههای پنهران
ذن  -که مورد مطالعه و عالقه سپهری بوده است -در شعر و اندیشه سرپهری جسرتجو
شود تا او را بهتر بشناسیم و بشناسانیم و سعی شده است تا آنجا کره ممكرن اسرت برا
تصورات شخصی به تجزیه و تحلیل او نپردازیم.
سپهری از جمله شاعران بحث برانگیز بوده است .آثار زیادی درباره زندگی و شرعر
او نوشته شده و تمام اینها از جنبه های متفاوتی بررسی شده است .برخی از این آثار برا
اشاره هایی عالقه او را به فرهنگ شرقی و بویژه ژاپنی مطرح کرده اند .اما همان طور که
گفته شد پی بردن به این موضوع که سهراب به فرهنگ شرقی عالقمند بوده است کرار
سختی نیست؛ اما در این میان منابعی هست که تا حد کمی وارد این بحث شده اسرت؛
کتاب زیر سپهر آبی سهراب از آن جمله است؛ اما به گونهای نیست که خواننده بفهمرد
ذن چیست و تا چه اندازه بر شعر و اندیشه سپهری تأثیرگذار بوده است .در سال 9359
دکتر پرویز فروردین که روانشناسی بود برای اولین بار در ایران کتابی را در مورد ذن به
زبان فارسی با عنوان ذن یا مكتب درمانی شر نوشت .کتاب ،مربروط بره بحرث روان
درمانی ذن بود اما در بخشی که می خواست حال گسترده را توضیح دهد یرك مثرال از
شعر سپهری در ذیل به آن اضافه کرد .جالب اینجاست که سپهری این کتاب را خوانده
و به خواهرش نیز خواندن این کتاب را توصریه کررده اسرت (سرپهری .)39: 9330،روش
پژوهش در این مقاله به روش دکتر فرروردین شرباهت دارد برا ایرن تفراوت کره ذن و
سپهری را به طور مساوی مورد مطالعه قرار گرفته است.
به طور کلی بسیاری از آثاری که تا کنون درباره سپهری نوشته شده درباره سرپهری
است نه درباره ذن؛ مانند آثار آشوری ،شمیسا ،حسنزاده و  ...و برخی درباره ذن است
نه درباره سپهری مانند آثار شایگان ،پاشایی ،ریخته گران ،سوزوکی و دیگرران و دیگرر
آثاری که درباره هر دوی اینها اشارههایی دارند؛ ولی نه به این جامعیت یا در جهتی که
این مقاله بدان پرداخته است.
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«سیدهارتا گوتاما »0در سال  542پیش از میالد مسیح در بیشه «لومبینی »3نزدیرك شرهر
«کاپیال واتسو »2در جنوب نپال پا بره هسرتی نهراد .گوتامرا پسرر «سرودودانا »5یكری از
شاهزادگان قبیله «شاکیا »4بود .مادر او «ماهامایا ،»0شبی خرواب دیرد کره فیرل سرفید و
باشكوهی از آسمان پایین آمده و در بطنش جای گرفته است .منجمین شاه در تعبیر این
رؤیا متفقاآلرا گفتند که ملكه فرزندی در شكم دارد که یا بره مقرام فرمرانروایی جهران
خواهد رسید یا خانه و دنیا را ترك میگوید بودا خواهد شد (شرایگان930 :9330 ،و.)933
در پی این سرنوشت ،او برای پی بردن به معنای زندگی ترك همه چیز تا زن جروان و
نوزاد خود گفت و زندگانی مرتاضی پیشه کرد که بر او همان انردازه بیهروده نمرود کره
زندگانی پرناز و نعمت پیشین .سرانجام راه بینابینی را دریافت که روشرنگری آن برر او
آشكار بود؛ آن زمان بود که بودا شد که به معنی آگاه و بیدار است و کسی که حقیقرت
بر وی هویدا شده است؛ از آن دم اندرزگویی پیشه کرد (مالرو.)910 :9303 ،
نخستین گفتار بودا ،گفتار ب ه گردش درآوردن چرخ آیین ،گفتاری است درباره رنرج
و رهایی .دو بیراهه هسرتند کره هرر دو بره رنرج مریانجامنرد :یكری کرامرانی و دیگرر
خودآزاری .اما راه میانه ای هم هست؛ راهی که به خالف آن دو بیراهه ،شریف و عرالی
است .این راه میانه به راه هشتگانه عالی نیز معروف است و بودا با پیمودن آن به چهرار
حقیقت رسید (پاشایی.)92 :9350 ،
چهار اصل بودیسم :دکترین بودا در چهار اصل به قرار زیر خالصه میشود:
 .9تولد ،مرگ ،هر دو باعث رنج و اندوه میشود و زندگی بیفایده است.
 .0اندوه و پوچی 3زندگی به دلیل افراط انسان در خواستن است.
 .3با از بین بردن خواستن ،اندوه از بین میرود.
 .2برای از بین بردن خواستن ،فرد باید از خود و هوش خود استفاده کند (فرروردین،
.)03 :9359
طریق مقدس هشتگانه عبارت است از:
 .9ایمان راست  .0نیت راست  .3گفتار راسرت  .2کرردار راسرت  .5طریرق زیسرتن
راست  .4کوشش راست  .0پندار راست  .3توجره و مراقبره راسرت (شرایگان:9333 ،
994و.)990
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تائوئیسم ،روش و سیستم فلسفی است که در مملكت چین به صورت مذهب عمرومی
و عامیانه رواج دارد؛ و بانی این فلسفه حكیمری بروده اسرت بره نرام «الئرودزو »92کره
درحدود  4قرن قبل از میالد در ایالت «چو »99تولد یافت و حكیمی دیگر بهنام «شرانك
تزو( »90متولد  )302اسلوب فلسفی او را تكمیل کرد (حكمت 990 :9325 :و  .)994بزرگترین
این طایفه فردی بهنام«چوانگ تسه»93بود (بیناس .)320 :9302 ،تائوئیسم در واقع مرذهبی
بدون خدا ،دعا ،پیشوای مذهبی و قربانی کردن است؛ این مذهب در واقع نوعی فلسفه
متعالی برای زندگی کردن است و کتاب آن «دائو د جینگ »92پنجهزار کلمه و دو بخش
دارد .یكی تكوین حیات و دیگری درباره چگونگی راه و روش آن .سره اصرل در ایرن
مذهب مهم است:
 .9مهربانی و شفقت  .0پیروی از اعتدال  .3فروتنی و تواضع (فروردین39 :9359 ،
و .)32
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 .9تولد ذن
بعد از رحلت بودا (در سال  232پیش از میالد) پیروان او تصمیم گرفتند شورایی از مریدان
و برگزیدگان نزدیك وی تشكیل دهند تا آموزههای بودا ،مبانی آیین ،رهبانیت وآداب و
رسوم جمعیت بودایی به طور قطع مدون شرود ،ترا از گزنرد فراموشری در امران بمانرد.
نخستین شورا در همان تاریخ برگزار شد .شورای دوم بودایی ،یك سال بعرد از «پراری
نیروانای »95بودا انجام شد و به جدایی دو گروه از راهبان منجر گردید .گرروه محافظره
کار و معتقد به آموزههای اصیل بودایی که اقلیتی را تشكیل مریدادنرد ،شرورا را تررك
گفتند .شورا پس از رفتن آنها به کار خود ادامه داد و همین دسرته بعردها بره «شرورای
بزرگ» یا «قرائت سرود بزرگ» معروف شد .گروهی از دانشمندان معتقدنرد کره همرین
شورای بزرگ آغاز «مهایانه»94یا چرخ بزرگ است؛ چه «هینه یانره »90عرالوه برر معنری
چرخ کوچك ،مفهوم چرخ مردود را نیز در برداشته و «مهایانه» اشاره به چرخری اسرت
که بیشتر بدان پیوستهاند (شایگان 900 :9333 ،و  .)903هدف غایی «هینه یانه» رسریدن بره
نجات و آزادی شخصی است حال اینكه «مهایانره» ایرن نجرات را نره فقرط از جهرت
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شخصی میجوید ،بلكه می خواهد تمام موجودات عالم از برکرت آن برخروردار شروند
( همان.) 941 ،
ادعای «مهایانه» این است که آن گاه که بودا زیر درخت روشنی به روشنی رسرید دو
راه پیش رو داشت یا فراشناختش را نزد خود نگاه دارد و وارد خوشدلی نیروانه شود یا
به دلیل مهر به موجودات دیگر و همدردی با آنان در جهران بمانرد ترا ثمررات خروب
کشفَش را به همه برساند .این دو راه تفاوت «هینهیانه» و «مهایانه» را نشان میدهرد .برا
اینكه هینهیانه به هیچ وجه همدلی و همدردی با دیگران را نادیده نمیگیررد ،تأکیردش
بر روشن شدگی فردی است .از سوی دیگر مهایانه با اینكه از فرزانگی و شناخت غافل
نیست ،تأکیدش بر همدلی تا آن حد آشكار است که در این بخش از آیین بودا بر هینره
یانه سایه میاندازد (سوزوکی.)30 :9332 ،
در حدود ده قرن بعد از بودا ،این آیین (مهایانه) توسط یكی از متفكران هندی به نام
«بودیدهارما »93از هند به چین رفت .ایرن متفكرر ،بعضری از باورهرای آیرین برودایی و
نظریات خود را وارد چین کرد ،از تلفیق آنچه وی تبلیغ کررد و بعضری از آمروزههرای
تائوئیسم و تكامل آن ،این نوزاد (ذن) به عرصه وجود پا نهاد (فروردین .)04 :9359 ،پرس
ذن دو شق اساسی دارد :بودای هنردی و الئرودزوی چینری؛ ایرن مكترب حامرل همره
بینشهای این دو است و دو جنبه عمیق در خود دارد .زمانی راه اشرا و کشف و شهود
بودا که دیانه خوانده می شد با راه الئودزو که دائو بود در یك جا به یكدیگر رسیدند و
خط سومی به نام ذن را به جهانیان عرضه کردند (نادری.)3 :9304 ،
«دیانه »91چشم معنوی مشرقی 02است؛ چشمی که به وسیله آن «آن» برودن اشریا،آن
حقیقتِ اشیا و وجه آن چنانی اشیا به ظهور میآید ،دیانره بره معنرای دیردن اسرت .در
انگلیسی ،آن را «مدیتیشن »09ترجمه میکنند .دیانه از لحاظ لفظ با دیدن فارسی همریشه
است .در زبانهای هند و اروپایی وقتی که «د» و «ی» پشت سر هم قرار بگیرند ،صردای
«ج» و یا «چ» میدهد .در اینجا «د» و «ی» پشت سر هم آمده است« -دیانه» -این است
که در کاربرد زیاد تبدیل به «جیانه» تبدیل میشود .وقتی جیانه به چین میرسد ،صورت
«چن» پیدا میکند؛ پس مكتب «چن» نزد چینیها همان «دیانه» نزد هندوهاسرت؛ یعنری
نگرش با چشم مشرقی؛ این «چن» وقتی به ژاپن میرسد ،به «ذن» تبدیل میشود ،گرذر
از چین یعنی آشنا شدن با (دائو) دائووی شدن یعنی چینی شدن و از آنجا با روح ژاپنی

بازتاب انديشه ذن در اليههاي پنهان شعر سپهري
همراه میشود؛ بنابراین «ذن» تلفیقی است از روح هندی ،چینی ،ژاپنی (ریختهگران:9335 ،

 09و .)02
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 .1ذن چيست ؟
پیروان ذن عرضه تعریفی از آن را امكانپذیر نمیدانند ،از نظرر آنران «ذن» قنرد اسرت و
میلیونها واژه قادر نیست مفهوم قند را به دیگری منتقل کند .مفهوم قند تنها با قرار دادن
آن در دهان کشف میشود .واژهها تنها میتوانند چرون پیكانهرایی راه را در مسریرهای
مختلف و پیچ و خمها نشان دهند .فرد باید بر مرکب تجربه سوار باشد تا بتوانرد طرول
شاهراهِ ذن را بپیماید (فروردین.)02 :9359 ،
ذن بودیسم میگوید که شما حقیقت را تنها در تجربه خود مییابید؛ نه با فكر کرردن
درباره آن و نه با گوش کردن به کسی که در مورد تجربههایش صحبت میکنرد .بررای
فهمیدن معنای زندگی باید زندگی کرد نه اینكه درباره آن به نظریهپردازی پرداخت (پور
ابرراهیم . ):9301 ،ذن راهی برای شناخت حقیقتِ اصلی وجود و درك کمرال هرر لحظره،
رسیدن به وحدت و یگانگی از طریق بودن در حال است (کلمنتس :9335 ،پیشگفتار).
زندگی آب تنی کردن در حوضچه اکنون 09است (سپهری.)010 :9339 ،
روش اشاره ذن به آگاهی به ما میآموزد که به آنچه جلوی چشرمانمان اسرت نگراه
کنیم؛ یعنی از آغاز ،همیشه به طور آشكار چنین بوده است؛ به همرین دلیرل آن مشركل
است به طوری که سوزوکی محقق ذن میگوید :ذن شربیه ایرن اسرت کره شرما دنبرال
عینكی بگردید که روی بینی تان قرار دارد یا در جستجوی گاوی باشید که بر پشت آن
سوار هستید (هروراس . )99 :9301 ،پس ذن سهل است؛ زیرا زندگی سهل است ،آن را بره
سادگی طبیعت و خود به خود باید زیست ،اما چون انسان از طبیعت و فطرت خود بره
خودش 00دور شده است،کار دشوار میشود (اعتضادی .)30 :9339 ،حال آشكار مریشرود
که چرا بودا در پاسخ به فیلسوفی که از او در مورد آیین و روش او سؤال میکند ،مری
گوید راه میرویم ،غذا میخوریم ،دستهایمان را میشوییم ،مرینشرینیم (ر.ك .هران:304 ،
.)09
زندگی شستن یك بشقاب است (سپهری.)012 :9339 ،

پس در اصل این ذن نیست که پیچیده است؛ آن چیرزی کره پیچیرده شرده درون و
ذهن ماست .ذن به سادگی نوشیدن لیوانی آب است .ایرن مرا هسرتیم کره از طبیعتمران
فاصله گرفتهایم؛ با حجابهایی از عادت ،غرضورزی ،آرزو و  ...این است که نمیبینیم.

خانه هاشان پُرر داودی برود  /چشمشران را بسرتیم  /دستشران را نرسراندیم بره
سرشاخه هوش  /جیبشان را پُر عادت کردیم (سپهری.)304 :9339 ،
ذن می خواهد ما را به دورانی برگرداند که از این حجابها خبرری نبرود .ذن مریخواهرد
نگاه تازهای به ما هدیه کند تا به جایی برسیم که بگروییم«از دوبرار دیردن هریچ رنگری
خسته نخواهم شد .نگاه را تازه کرده ام ،من ،هر آن تازه خواهم شد و پیرامون خرویش
را تازه خواهم کرد ،بگذار هر بامداد آفتاب بر این دیوار آجری بتابد تا ببینری روان مرن
هر بار در شور تماشا چه میکند (سپهری.)929 :9332 ،
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 .5ذن و انديشه
ذن می گوید از اندیشیدن و گفتگو درباره آن دست بكش ،آنگاه چیزی نخواهد بود کره
نتوانی بدانی (کرامرون .)994 :9330 ،ذن لزوماً ضد زبان و کلمه نیست ،اما از این حقیقرت
خوب آگاه است که تمایل کلمات همیشه به این است که از واقعیات ببُرَند و به مفاهیم
بدل شوند و این مفهوم سازی چیزی است که ذن ضد آن است.

واژه را باید شست /واژه باید خودِباد ،واژه باید خود باران

باشد(سپهری.):9339 ،

ذن پافشاری میکند که خود شیء را به دست گیرد نه انتزاعی تو خالی را.

ریگی از روی زمین برداریم  /وزن بودن را احساس کنیم

(سپهری.)015 :9339 ،

از اینجاست که ذن خواندن یا ذکر سوترها( 03گفتارهای بودا) یا قیل و قال برر سرر
مباحثات انتزاعی را نادیده میگیرد (سوزوکی 23 :9330 ،و .)20
و نخوانیم کتابی که در آن باد نمیآید  /و کتابی که در آن پوست شبنم تر نیست
(سپهری.)012 :9339 ،

باید کتاب را بست  /باید بلند شد  /در امتداد وقت قدم زد  /گل را نگاه کررد /
ابهام را شنید (سپهری.)203 :9339 ،
اساس ذن ،نگاه بدون واسطه است؛ یورش مستقیم بره دژ حقیقرت بردون تكیره برر
مفاهیم؛ هر چه می خواهد باشد :خدا ،روح ،نجات ،بردون اسرتعانت از کترب مقردس،
مناسك و اقوال (شمیسا . )52: 9304 ،هر واسطه و محملی که پیش سرعی ذن در فهمیردن

بازتاب انديشه ذن در اليههاي پنهان شعر سپهري

حقایق تجربه علم شود ،یقیناً سرشت تجربه را تیره میکند و به جای روشن شدگی یرا
ساده کردن این موقعیت ،حضور طرف سوم همیشه به ایجراد فروپیچیردگیها و تیرگیهرا
ختم میشود؛ بنابراین ذن از واسطهها بیزار است (سوزوکی.)225 :9330 ،

من به اندازه یك ابر دلم میگیرد  /وقتی از پنجره میبینم حروری  /دخترر برالغ
همسایه  /پای کمیابترین نارون روی زمین فقه میخواند (سپهری.)310 :9339 ،
چقدر آدمها به بیراهه میروند؛ از کنار یك گل بی اعتنا میگذرند تا شعر گرل را در
صفحه یك کتاب پیدا کنند و بخوانند؛ رو به روی زندگی نمیایستند ترا مشراهده کننرد
( سپهری.)31 :9332 ،

شب دانایی و جدا ماندم /کو سختی پیكرها ،کو بوی زمین  /چینه بی بُعد پریهرا

بار دانش را از روی پرستو به زمین بگذاریم

(سپهری.)013 :9339 ،

تائوئیسم نیز با دانش سخت سرستیز دارد و عرفان و تصوف یا گوشهنشینی را مری
ستاید .دانش است که موجب حرمان و بدبختی مریشرود .چرون از آمروختن و دانرش
اندوزی چشم فرو پوشیم ،خود را از گزنردهای زنردگی حفرظ کرردهایرم (رضری:9203 ،
)9905؛ به زبان دیگر آدمی نباید فهم و دانش را در طبیعت واسطه گرداند؛ نباید به آنهرا
بیندیشد؛ باید بیخودانه از زندگی لذت ببرد؛ در میان اشیا بنشریند و فرار از هرر گونره
اندیشیدن باشد.
الئودزو میگوید آموختن رها کن اندوه سراید (الئودزو :9300 ،ش.)02
انسان یك نای اندیشنده است ،اما هنگامی کارهای سترگ میکند که صراحبگری و
اندیشه نكند (هریگل)942 :9300 ،؛ زیرا این اندیشه و افكار پراکنده ماست که نمیگرذارد
آن طور که باید از لحظههایمان لذت ببریم؛ نمریگرذارد زیبرایی را آنطرور کره هسرت
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( سپهری.)040 :9339 ،
صد بار در شعرهای خود واژه گل را به کار بردهایم ،اما زیبایی دینامیك گل را هیچ
گاه با خود به فضای شعر نیاورده ایم .من هر وقت طراوت پوست درخت چنار را زیرر
دست احساس میکنم ،همان اندازه سربلندم که ملتهرا بره داشرتن شراهكارهای هنرری
(سپهری .)13 :9332 ،سهراب نقاش و شاعر محض است؛ از زاویهای به اشیا و موجودات
مینگرد که فكر در آن دخل و تصرف نكند .او میخواهد تماشاگری محرض بشرود .او
شاعر تماشاست .او می خواهد دخالت فكر را از روی همه چیز بردارد.

ببینیم؛ پس اندیشه ،یكی از حجابها برای رسیدن به نگاه بیواسطه است .به همین دلیرل
است که «السال میگوید :نشستن به طریق لوتوس 02و سعی و کوشش برای ایجاد خال
فكری اولین مرحله رسیدن به اشرا است» (میوالسال .)09 :9342 ،جولیا کامرون 05نیز این
را دریافته است و معتقد است که درون همه ما هنرمندی نهفته است که با رهایی ذهرن
از افكار پراکنده آشكار می گردد .سهراب نیز صدای الهام را هنگامی میشنود که تدبیر و
اندیشهای در میان نباشد.

ای شب ارتجالی /دستمال من از خوشه خام تدبیر پر برود  /پشرت دیروار یرك
خواب سنگین /یك پرنده که از ظلمت انس میآمد /دسرتمال مررا بررد  /اولرین
ریگ الهام در زیر پایم صدا کرد (سپهری.)230: 9339 ،
 .6ذن و «نه – من» يا «نه – خود»

04

فرزانه 00در پس ایستد /هماره پس پیش باشد /به خود نپرردازد دیرر پایرد/خالی
است از خود کمال یابد (النودزو :9300 ،ش.)0
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در کتابهای بودایی اغلب «نه – من» را گوهر تمام نمودهرا دانسرتهانرد و منظرور از
چیزها من یا خود ندارد؛ این است که هیچ چیز در خود هویت یا وجود مطلقی ندارد و
این به معنای رد اصل هویت است .بنا براین اصل «الف» باید «الف» باشرد و «ب» بایرد
«ب» باشد و «الف» نمیتواند «ب» باشد ،ولی آموزه «نه  -من» میگوید «الرف» «الرف»
نیست و«ب» «ب» نیست و «الف» میتواند «ب» باشد و این چیزی است که مردم را از
جا می پراند تا دوباره در خود به جستجو بپردازنرد .هریچ چیرز در دو کشرنه« 03لحظره»
یكسان باقی نمی ماند .پس از آنجا که چیزها به طور بی وقفه دگرگون مریشروند ،نمری
توانند هویتشان را ثابت نگه دارند« ،نه – من» اند؛ به عبارت دیگر ،من یا خود ندارند و
عاری از هویتند «الف» چون هویت ندارد ،دیگر نمیتواند در کشنه بعدی همان «الرف»
باشد و از اینجاست که گفته اند«الف» همان الف نیست .نه تنها نمودهای جسمی پاینده
نیست و هویت ندارد ،بلكه این نكته در مورد پدیدههای روانی هم صاد اسرت؛ مرثالً
تن ما و پدیده های روحی و احساسهای ما همین طور است( .هان 33 :9304 ،و  )30آیرین
بودا میگوید این آتمن( 01خود) که ضمیر باطن انسان است ،پندار و گمانی بیش نیست
و واقعیت ندارد (شایگان .)901: 9333 ،کارل گستاویونگ آن را خودِ من گونه محدود می
داند ،آیین بودا استحاله این خود من گونه محدود را به خود من گونه نامحردود تعلریم

بازتاب انديشه ذن در اليههاي پنهان شعر سپهري

میدهد (پاشایی 915 :9335 ،و  .)912وقتی خود و نه خود یكی شود ،روشن شدگی یافتره
می شود و تمام کردارهای ما کردارهای بوداست (مور.)50 :9339 ،

سایه شدم و صدا کردم  /کو مرز پریدنها /دیدنها ؟ کو اوج «نه – من» دره او؟ و
ندا آمد لب بسته بپو (سپهری.)052: 9339 ،

چینی به جهان یكسان مینگرد .چوانگ تسه به او گفته اسرت کره اصرل در وجرود
مورچه ای در سا علفی در تكه سفالی هم هست .الئودزو راه به یك چشم دیدن خرد
و کوچك را به او آموخته است و به مفهوم  tz,uپی میبرد .من او با منهرای دیگرر در
میآمیزد و به نامن میرسد (سپهری .)13 :9330،سهراب نیز این مهم را دریافته اسرت کره
برای رسیدن به نگاهی دور از دوگانگی و نگاهی که اصل را در همه چیز ببیند ،بایرد از
خود گذشت؛ زیرا در این نگاه است که میتوان به کشف رسید.

باید دوید تا ته بودن  /باید به بوی خاك فنا رفت  /باید به ملتقای درخت و خدا
رسید  /باید نشست  /نزدیك انبساط  /جایی میران بیخرودی و کشرف (سرپهری،

 .0نا خودآگاه

پرده را برداریم /بگذاریم که احساس هوایی بخورد  /بگرذاریم بلرو  ،زیرر هرر
بوته که می خواهد بیتوته کند  /بگذاریم غریزه پی بازی برود /کفشها را بكنرد و
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.)203: 9339
مرد دائو نیز از خود فار است؛ از هر چه نام و ناموری و ادعای تملك و سرافرازی
است؛ این سخن نه به این معناست که او من یا خود ندارد ،بلكه خود او ناخود اسرت.
چون شخص به شیوه ناخود پرستی عمرل کنرد ،اعمرالش خرود انگیختره ،سرراسرت و
همیشه درست است و هر پاسخ او به اعمالش طبعا درست و همیشه آنجاست و بدون
حسابگری؛ همان طور که گیاهان میرویند ،همان طور که خورشید طلوع میکند و این
وقتی است که پیرو ذن به نا خود آگاه میرسد و در آیین ذن به آن جان هر روزی مری
گویند و با این سخنان بیان میشود ،هنگامی که گرسنهایرم مریخروریم و هنگرامی کره
خستهایم دراز میکشیم (شایگان .)901 :9333 ،این چیزی است که ذن میخواهد :رسریدن
به ناخود آگاهی.

به دنبال فصول از سر گلها بپرد /بگذاریم که تنهایی آواز بخواند  /چیز بنویسد /
به خیابان برود (سپهری.)010 :9339 ،
شاعر در این شعر تصویر روشنی از انسان خود به خود به ما عرضه میکند؛ انسانی
که خود قربانی قوالب مختلف و اجبارهای گوناگون نیست؛ مانند انسران اولیره .انسران
اولیه انسانی است که دارای هماهنگی کامل و تداوم با محیط و موجودات زنده اعرم از
حیوانات و پرندگان و نباتات است .ریتم وی دارای انطبا کامل باریتم طبیعرت اسرت.
انسان اولیه خود به خود است .آن هنگام که باید از خواب بیدار شود بیردار مریشرود.
برای چنین انسانی گذشته و آینده مفهوم ندارد و پیوسته در زمان حال گسترده زنردگی
میکند .کوشش وی در رسیدن به اهداف و امیال گوناگون در آیندههای دور و نزدیرك
نیست .نهایت کوشش وی در گریز از عدم آرامش ،تحصیل آرامش و در صورت امكان
کسب لذات است (فروردین.)29-23 :9359 ،
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کار ما نیست شناسایی «راز» گل سرخ  /کار ما شاید این است  /که در«افسرون»
گل سرخ شناور باشیم  /پشت دانایی اردو بزنیم  /دسرت در جذبره یرك بررگ
بشوییم و سر خوان برویم /صبحها وقتی خورشید ،در مریآیرد متولرد بشرویم /
هیجانها را پرواز دهیم  /بار دانش را از روی پرستو به زمین بگذاریم  /نام را باز
ستانیم از ابر ،از چنار ،از پشه ،از تابستان  /روی پای تر باران به بلنردی محبرت
برویم  /در به روی بشر و نور و گیاه و حشره باز کنیم (سپهری.)013 :9339 ،
سهراب می خواهد باز گردد به روزگاری که انسان از دیدن گل سرخ غرر حیررت
می شد؛ زمانی که هنوز دانش متولد نشده بود و ابر ،چنرار و حشرره بره واسرطه نرام از
یكدیگر جدا نمیشد .ذهن فقط لذت میبرد و تجزیه و تحلیل نمیکرد؛ زمرانی کره بره
حشره ،بشر ،نور و گیاه یكسان مینگریست و به انتخاب دست نمیزد.

پیش از این در لب سیب /دست من شرعله ور مریشرد  /پریش از ایرن یعنری /
روزگاری که انسان از اقوام یك شاخه بود  /روزگاری که در سایه برگ ادراك /
روی پلك درست بشارت خواب شیرینی از هوش میرفت  /از تماشای سروی
ستاره /خون انسان پر از شمش اشرا میشد (سهراب.)239 :9339 ،
این ناخودآگاهی را در دوران کودکی نیز تجربه کرده ایم .ما به همران گونره کره در
دوران کودکی غذا میخوریم ،اکنون نمی خوریم ،خوردن ما با نیروی مغز مخلوط شرده

بازتاب انديشه ذن در اليههاي پنهان شعر سپهري

است؛ یعنی اینكه مزاحمی خود آگاه وجود دارد که دیگر نمیتواند مسرتقیماً یرا آنرا بره
حوزه ناخودآگاهی حرکت کند .این دگرگونی به مثابه عدم پاکی یا اکتسراب دانرش بره
زبانهای افسانه ای انجیلی شناخته شده است .ذن از انسان عاقل میخواهد خود را از این
آلودگیها پاك گرداند؛ اگر صادقانه میل به شرناخت زنردگی آزاد و طبیعری دارد (فرروم،
.)09 :9343

در خم آن کودکانه های مورب  /روی سرازیری فراغت یك عید  /داد زدم « /به
چه هوایی!» در ریههایم وضوح بال تمام پرنردههرای جهران برود (سرپهری9339 ،
.)290:
سهراب آنگاه که دوران کودکی خود را وصف میکند میگوید:

با ما در طرف سایه دانایی بود  /با ما جای گره خوردن احساس و گیاه  /با
ما نقطه برخورد گیاه و قفس و آینه بود /آب بی فلسفه مریخروردم  /تروت بری
دانش میچیدم  /تا چلویی میخواند ،سینه از ذو شنیدن میسروخت (سرپهری،

 .1ذن و تُهيَّت

اتا آبی خالی بود مثل روان تائوئیست ،میشد در آن به آرامش در تهری رسرید
(سپهری.)00: 9330 ،
اندیشه تهیت (شونیتا ) در آیین بودا از اندیشه ناخود آب میخورد و داللت دارد بر
فضای خالی هر چیز (همان .)990 :9304،تهیت شبیه نور است که همه رنگها را در خرود
دارد ،ولی خود بی رنگ است ،خود یك چیز نیست بلكه همره را در خرود دارد؛ یرك
39
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.)005: 9339
« دوران کودکی با آغاز زمان مترادف است .انسان با بیرون آمدن از دنیای سبز خواب
دوران کودکی ،یعنی با هبوط به تاریخ و زمان آغشته میشود» (حسینی .)995:9305 ،وجه
شباهت انسان اولیه و کودك در این است که همه چیز برایشران ترازگی دارد؛ ذهنشران
آ شفته نیست؛ غم فردا را ندارند و در لحظه زندگی میکنند؛ پس زیباییها را میبینند .بره
همین دلیل است که پابلوپیكاسو 32میگوید« :هر کودکی هنرمند است؛ مسئله این است
که چگونه پس از اینكه بزرگ شد ،هنرمند باقی بماند» (کامرون .)33 :9330 ،هنرمند نه بره
معنای نقاش یا موسیقیدان ،هنرمند؛ زیرا زیباییها را ادراك کردن ،هنرمندانه زیستن است.
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شخص نیست ،بلكه همه اندیشه ها را داراست؛ نه زیبا ،نه زشت اما جوهری از هرر دو
است (هوراس . )23 :9301 ،هدف مراقبه نیز همین است .مراقبه یعنی از درون تهی برودن،
تهی بودن از حتی فكر سرگردان ،بعد ناگهران تمرام سررگردانیها فررو مریریرزد؛ زیررا
بیچارگی و نكبت در فكر زندگی میکند .بعد از تهی شدن مرگ ناپدید میشرود؛ زیررا
مرگ در فكر زندگی میکند؛ گذشته ناپدید میشود؛ زیرا افسردگیها با گذشرته آمرده ،و
فكر حامل گذشته است .جاه طلبی و آرزو محو خواهد شد؛ زیرا چگونه بی افكرار مری
توان جاه طلب بود؟ (نادری  19 :9304و  )12تهيي بياش روان بياسياييد (الئرود زو:9300،
ش . )00الئوتزو به تهیت توجه کرده است .اندیشه اصلی این است که هنگامی که انسان
در «عزلت» مینشیند - ،و این زمانی است که ضمیر او کامالً تهری اسرت  -همره چیرز
دقیقاً همان گونه که هستند به این «خأل» بدون نفس وارد میشود؛ همان گونره آنهرا در
روند جهانی تبدل ،میآیند و میروند .در چنین حالتی ،ضمیر او به آینه شفافی میمانرد
که همه چیز را بدون اندك انحراف یا کجی منعكس میکند (ایزوتسو .)342 :9301 ،اینجرا
نكته ظریفی نهفته است ،قانون این است که اگر شما چیزی را بخواهید ،یعنی آن چیز را
ندارید؛ حال اگر بی خواست باشید و هیچ چیز نخواهید چطرور؟ بالفاصرله در همرین
لحظه ابدی همه چیز پر می شود .بالفاصله زندگی پر از سرشاری میشود و آنگاه همره
چیز پر برکت خواهد بود( .از تهي است سر شاري) (همان :ش )99اگر از درون بی عمل
و بیخواست باشید ،خلئی به وجود میآید و همه چیز را به خود میمكد و شرما همره
جا این خأل را با خود میبرید و همه جا ،همه چیز پر است (پيمانه خالي به كه لبالب)
(همان :ش . )91برای بصیرت آن باید به بصیرت گرد باد رسید .گردباد از بررون در حرال
چرخش و فعل و انفعال است ،ولی در مرکز یعنی باطنی تررین جرای آن بری عمرل و
ساکت است .در مرکز نهایی گرد باد چرخشی وجود ندارد (تهی است) ،درون کره بری
خواست شد (از خواستهها تهی شد) ،گرد باد زندگی به چرخش در میآید و همه چیز
را به درون میمكد (نادری 40 :9304 ،و  .)49حال با توجه به نكات ذکر شده در این شعر
سپهری تأمل میشود:

می روم باال تا اوج ،من پر از بال و پرم  /راه میبینم در ظلمت ،من پر از فانوسم
 /من پر از نور و شن  /و پر از دار و درخت  /پررم از سرایه ،از پرل ،از رود ،از
موج  /پرم از سایه برگی در آب  /چه درونم تنهاست (سپهری.)334: 9339 ،

بازتاب انديشه ذن در اليههاي پنهان شعر سپهري
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«تنها» در این شعر به معنی خالی و تهی درون است .سهراب میگوید من پر از نور،
شن ،روشنی ،دار و درخت ،سایه ،پل ،رود ،موج ،فانوس و بال و پر هستم و در پاسرخ
اینكه چگونه میتواند پر ازاین همه چیز باشد ،میگویرد چره درونرم تنهاسرت چره بره
معنای «چرا که» است؛ چرا که درونم تنهاست ،تهی است و چون تهی است ،همه چیرز
به درون آن کشیده میشود.
تهی پایان ناپذیر و بی انتهاست؛ پس تنهایی به معنای تنهایی و خلوتی همراه با غم
و اندوه نیست .چه درونم تنهاست را نباید با لحنی غم انگیز بره ایرن معنرا کره چقردر
درونم تنهاست خواند .پس این گونه نمیتواند باشد (:سهراب در ابتدا با همه چبز یگانه
شود و در آخر به ما خاطرنشان میسازد که درونش تنهاست) (رك .عابردی.)930،093:یرا
اینكه در لحظه ای در یك تجربه عارفانه به احساس یگانگی با همه چیز برسد و بعرد از
آن تجربه چیزی جز تنهایی باقی نماند و سر انجام مانند ما بین خود و طبیعرت فاصرله
ببیند (رك ،معصومی.)922:9309،
سهراب در نامهای به دوستش مرینویسرد « :در نراظم آبراد تنهرایی مرن از چیزهرای
هماهنگ پر بود ،چیزی نمیخواستم و دست من همواره پر میشرد .مهرر برانی هسرتی
ازهمه جا میتراوید و نوازش پنهان همه چیز را در بر گرفته بود (سپهری .)13 :9332 ،یرا
در جای دیگر مینویسد :دارم نگاه میکنم و چیزها در درون من مریرویرد و ایرن روز
ابری چه روشنم ،همه رودهای جهان به من میریزد ،من که با هیچ پر میشوم (سرپهری،
 .)922 :9332من که با هیچ پر می شوم به همان نخواستن اشاره دارد؛ چرون از درون بری
خواست است؛ برایش فرقی نمی کند که با هیچ پر شود و یا رودهای جهان ،ولی چرون
بی خواست است ،همه چیز به طرف او کشیده خواهد شد« .فرزانهای که بی خواسرت
بماند تهی خواهد شد و زندگی با تمام اسرارش به درون تهی وارگری کشریده خواهرد
شد» (نادری .)42 :9304 ،روان تائوئيست يك تهي است آماده پذيرش همه چيز (سپهری،
 .)12 :9330همه چیز چون انتخاب نمیکند .درون ما پر از خواستههاست .درون او هیچ،
هیچ یا هیچ چیز را در دل داشتن یعنی داشتن برترین و فرجامترین چیزها که همه است
یعنی همان خود عالم (گوستی .ل .هریگل.)39 :9300 ،
30
از زاویهای دیگر نیز میتوان به این شعر نگریست :واژه «نگریستن» یا «کوآن» کلید
گنج دائوست .اما کوآن نگریستن معمولی به نامیدنی و ننامیدنی و بره برودن یرا نبرودن

نیست؛ این دیدن یكسویه است ،کنش واقعی کوآن آن نگریستنی است کره ننامیردنی و
نامیدنی را یكی میبیند .بدین سان وقتی انسان چیزی نمیبیند (وقتی هیچ را میبینرد )،
فقط هیچ را نمیبیند ،می بیند درون هیچ ،ده هزارگان یا ده هزار چیز هم زمان پنهان و نا
پنهان است (پاشایی.)990 :9335 ،

باالها ،پستیها یكسان بی ن  /پیدا نه ،پنهان بین  /بالی نیست ،آیت پروازی هست /
کس نیست ،رشته آوازی هست (سپهری.)032: 9339 ،
سهراب می گوید :زندگی من هرگز ادعا نخواهد کرد که در خلروت گذشرته اسرت؛
تازه کدام خلوت؟ خلوتی پر از این ،پر از آن ،پر از این سرنگ و آن درخرت ( سرپهری،
 )30 :9332؛ این یعنی دیدن چیزهایی که هست در کنار چیزهایی که نیست .امرا تهری در
شعر ذیل به چه معناست؟
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چه گذشت  /زنبوری پر زد  /در پهنه وهرم /ایرن سرو آن سرو جویرای گلری /
جویای گلی ،آری ،بی ساقه گلی در پهنه خواب نوشابه آن انردوه /انردوه نگراه،
بیداری چشم ،بی برگی دست  /نی ،سبدی میکن ،سفری در برا  /براز آمردهام
بسیار و رهاوردم :تیناب تهی  /سفری دیگر ،ای دوست و به باغی دیگر /بدرود
 /بدرود و به همراهت نیروی هراس (سپهری 094 :9339 ،و .)095
آیا منظور شاعر این است که با تیناب تهی بازگشته به همین دلیل قصد دارد دوبراره
سفر کند ؟ (رك .ترابی )924 :9300 ،آیا تهی به معنای نیستی است ؟ اگر این گونه اسرت،
چرا شاعر میگوید :باز آمدهام بسیار؟ آیا تهی ای که برا بسریاری همرراه اسرت ،همران
چیزی نیست که پیش از این به آن اشاره شده است و اگر با بسیاری همراه اسرت چررا
اندوهگین است؟ در اینجا اندوه جدا از دیگر اجزا است و به این جمله ربطی ندارد بره
این صورت که :زنبوری در پهنه وهم و گمان یعنی در عالم خواب در جستجوی گلری
که انتخاب کرده بود ،این سو و آن سو پر زد ،انتخاب کرده بود ،چون از یافتن گلی بی
ساقه اندوهگین شده است .او گلی با ساقه میخواست ،پس آنچره عایردش شرده برود
اندوه بود؛ از خواب پرید در حالی که آن اندوه را در دل داشت و در بیداری نیز چیزی
در دستش نبود ؛ اندوهش چند برابر شد .زنبور نماد انسانهایی است که غر در خواسته
هایشان هستند .پُر هستند از آرزوها و امیال و این خواستهها حتی در خواب نیز آنها را
رها نمیکند.

بازتاب انديشه ذن در اليههاي پنهان شعر سپهري

نمیخوابیم ،رؤیا میبینیم و خود را خسته میکنیم؛ از همین روی بود که استادی از
دودمان تانگ گفته است :مردم نمیخورند و نمیخوابند ،ما به فرداها و گذشرتههرا
میاندیشیم ،خواب میبینیم و خود را میآزاریم ،باید بیاموزیم چنان زنردگی کنریم
که گویی آینده و گذشتهای در کار نیست (سوزوکی 9343،خ .)23

اما چگونه میتوان از آینده و گذشته رها شد؟ سهراب به چنین انسانی «تهری» را بره
عنوان رهاورد هدیه میدهد؛ زیرا تنها تهی است که میتواند او را از غم برهاند .هنگامی
که درون را از خواستهها تهی کنیم بره آرامرش خرواهیم رسرید و هریچگراه انردوهگین
نخواهیم شد .سهراب میگوید :تو خواستهای داشتی به آن نرسیدی ،رنجیدی .اما من باز
آمدهام بسیار ،چون به تهی رسیده ام و این رهاورد را به ترو خرواهم داد .حرال برا ایرن
رهاورد به باغی دیگر سفر کن تا با بسیاری بر گردی و به همراهت نیروی هراس ،شاید
چون هیچ گاه با این رهاورد سفر نكرده و به باغی سفر میکند که تا به حال به آن نرفته
است .اگر خو د سهراب هم بعد از خداحافظی بخواهد بره سرفر دیگرر بررود ،براز هرم
عجیب نیست؛ چون سهراب همان طور که گفتیم همیشه در سفر است و آموختنیهرا را
در همه جا جستجو می کند و این به معنای این نیست که چون دست خالی براز گشرته
است ،قصد سفر دیگری را دارد .گاهی نیز تهی در شعر سهراب به معنای نیستی است:

 .3بيكنشي
کسی که به تهیت رسیده ،کسی که از خود خالی شرده اسرت و فكرری در سرر نردارد،
چگونه عمل میکند؟ اصالً آیا عملی انجام میدهد؟ الئو میگوید :فرزانه برای بی عملی
عزلت نمی گزیند ،مگر به هنگام مرگ .فرزانه از درون بی عمل و بی خواست و بی ادعا
و از بیرون فعال و با عمل است .رسیدن به بی عملی بصریرتی دارد کره آن «وو-وی»33
است؛ مانند گرد باد که از برون در حال چرخش و از مرکز و از درون بی عمل اسرت،
هر گاه خود را چون گرد باد یابید «وو -وی» را خواهید یافرت و ایرن گونره در جمرع
عمل و بی عمل خواهید بود (رك .نرادری .)49 :9304 ،واژه کلیردی وو وی  wu weiیرا
نكردن یعنی سلب هر گونه قصد و کوشش تصنعی(غیر طبیعی) از سوی انسران اسرت.
انسان کامل قادر است این اصل را به طور دائم و ثابت حفظ کند؛ زیرا او خرود را الغرا
کرده است .لیكن الغای نفس به عنوان ماده همه امیال از روی قصرد در عرین حرال بره
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(سپهری.)343 :9339 ،
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معنای ایجاد نفس جدیدی _نفس کنونی_ است که کامال با طریقت در نشراط خالقانره
اش واحد است (ایزوتسو .)239 :9310 :اگر به بیکنشی برسید با دائرو هماهنرگ خواهیرد
شد؛ زیرا آدمی با زمین هماهنگ است و زمین با آسمان ،آسمان با دائو و دائو با طبیعت.
سیر طبیعی هر چیز خود انگیختگی 32هر چیز ،خود جوشی هر چیرز ،شریوه دائوسرت.
بدین ترتیب اگر بارانی میبارد ،اگر سبزهای میروید ،اگر پرندهای میخوانرد ،جملگری
دائو را به ظهور میرسانند (ریختهگران .)53 :9335 :ارتباط سپهری با جهان و جهان آفرین
ارتباطی بیواسطه می نماید؛ همان ارتباطی که میان برگ و درخرت و ریشره آن برقررار
است (سیاهپوش )991 :9302 ،و این یعنی رسیدن به بی کنشی .سوجو 35میگوید:

آسمان و زمین و من از یك ریشرهایرم  /ده هرزار چیرز و مرن از یرك گروهرم
(سوزوکی.)331: 9330 ،
شاهد مثالهایی که در مبحث بعد عرضه میشود ،دارای مفهوم بی کنشی نیز هست.

11
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 .01ذن ضد دوگانگي
چگونه انسانی که به بی کنشی رسیده ،انسانی که با طبیعت هماهنگ شده اسرت ،ماننرد
سبزهای که میروید ،خورشیدی کره طلروع مریکنرد و پرنردهای کره مریخوانرد ،برین
دوگانگیها ،شب و روز ،غم و شادی ،جنگ و صلح و ...به انتخاب دست مریزنرد؛ آیرا
انتخاب با بی کنشی در تضاد نیست؟
آزادی ورای دوئیت است .اگر کرانهای را تكذیب کنید به این معنی است که نیمری
از هستی را در نیافتهاید .هنگامی که میجنگید یا پیروز میشوید یرا شكسرت مری
خورید ،اما میتوان به جای جنگیدن در ورای این دوئی بودن و این گزینشی است
طبیعی .واقعیت این است که اکنون که غم چیره شد ،شما میدانید نخواهرد پاییرد؛
چرا که شب میرود و روز میآید .قانون طبیبعت این است؛ پس با آن مریمانیرد و
نمیجنگید؛ این هنگامی است که طبیعت آمده را میخورید نه غم را (نادری:9304 ،
.)50

پیرو ذن از چنان قدرت « »egoبرخوردار است که گویا اصال در تمرامی وجرود وی
 Idوجود ندارد .خونسردی وی از تغافل نسبت به مسرائل و واقعیتهرا سرچشرمه نمری
گیرد ،بلكه به دلیل آگاهی وی نسبت به حقایق و واقعیات گسترده و بیشمار است.

بازتاب انديشه ذن در اليههاي پنهان شعر سپهري

ذن یعنی واقف گشتن به اینكه انسان قسمتی از طبیعرت اسرت و قرانون طبیعرت و
هستی با قانون انسان در تضاد است (فرروردین 03 :9359 ،و  .)00طبیعت انتخاب نمیکند؛
اگر می خواست انتخاب کند ،باالخره یا شب را بر میگزید یا روز را .بیرنش تائوئیسرتی
معتقد به یگانگی تضادهاست.

از همند هست و نیست  /از هم پرند آسان و سخت  /رویارویند کوتاه و بلنرد /
استوارند فراز و فرود /نیك و بد آوا موزونند  /هم پایند پریش و پرس (الئرودزو،
:9300ش.)00
اگر این یگانگی را نپذی ریم و بین نور و ظلمت به انتخاب دست بزنیم ،بی شك غم
به سراغمان میآید؛ زیرا این دو از هم جدا نیستند؛ مثل این است که بگوییم میخواهم
همیشه روز باشد ،باید از طبیعت آموخت که قله و دره باهم هستند.
و غم اشاره محوی به رد وحدت اشیاست (سپهری.)320: 9339 ،
سهراب میگوید همه چیز چنان اسرت کره مریبایرد ،آموخترهام کره خررده نگیررم
شكفتگی را دوست دارم و پژمردگی را هم (سپهری.)929: 9332 ،

خانه زخود وارسته /جام دویی بشكسته  /سایه «یرك» روی زمرین ،روی زمران
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(سپهری.)021 :9339 ،
حال میتوان پی برد که چرا سهراب هیچگاه از درد و رنج حرفی نزد .شاملو گفتره:
زورم میآید که آن عرف ان نا بهنگام را باور کنم ،سر آدمهای بی گناه را لب جروی مری
برند و من دو قدم پایین تر بایستم و توصیه کنم آب را گل نكنیم (ساور سفلی)04 :9330 :
و یا اینكه درد و غمیآزارش نمی دهد تا جایی که باید به خودش تلقین کند ترا یرادش
نرود که تنهاست تا همیشه جدایی و فاصله بگیرد و در حیاط خانه شان به نظاره آب و
ماهی و سبزه سرگرم باشد (سیاه پوش )992: 9302 ،یا شعر سپهری را باید آنهایی بخوانند
که هرگز تفنگ ندیدهاند ،جنگ ندیدهاند ،گرسنگی نكشیدهاند (عباسری طالقرانی.)11 :9300
کم نیست از این دست گالیه ها و حرفها که همه اینها نشان از وضعیت زمرانی خاصری
دارد و بسیاری انتظار شنیدن چنین سخنانی را داشتند .البته عدهای هم ایرن اتهامرات را
رد می کنند .نیازی نیست کسی از سهراب دفاع بكند او خود پاسخ میگوید:
 وقتها گذشت و ما نگاه کردیم و از جنس تنهایی شردیم ،درخرت را کره بلرد شردیمحرف از یادمان رفت ،خرد چند قدم باالتر از الل شدن است ،از خرد دست بشروییم و
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حرف بزنیم از لیوان آب ،از جنگ ویتنرام از کوچرههرای لنردن ( ...دیرانوش.)31: 9333 ،
درخت را بلد شدن یعنی چه؛ آیا همان همگام شدن با طبیعت نیست؟ یعنی از درخرت
طبیعی بودن و بی کنشی را آموختن او به این خرد و دانش رسید و حرفی نزد .الئودزو
می گوید :زبان بست آن که دانست ،ندانست آن کره گفرت( .الئرودزو :9300 ،ش )52و در
جایی دیگر میگوید:
من هزارها گرسنه در خاك هند دیدم و هیچ گاه از گرسنگی حرفی نزدم ،نره هریچ
وقت ،ولی هر وقت رفتهام از گلی حرف بزنم ،دهانم گس شرده اسرت ،گرسرنگی
هندی سبك دهانم را عوض کرده است و من دین خود را ادا کرردهام (ساورسرفلی،
.)02 :93304

در جنگل من از درندگي نام و نشان نيست  /در سايه – آفتاب ،ديارت ،قصه
«خير و شر» ميشنوي من شکفتنها را ميشنوم  /و جويبار از آن سوي زميان
ميگذرد تو در راهي  /من رسيدهام ( سپهری.)942: 9339 ،
16
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قصه خیر و شر را کسانی می شنوند که در سرزمین سایه ر آفتاب یعنی در تضادها به
سر می برند؛ اما برای کسی که از تضادها فراتر رفته و به یگانگی رسیده ،این قصهها بی
معنی است .سهراب می گوید :من از اضداد فراتر رفتم (جالب اینجاست که نام شعر نیز
«فراتر» است) .به همین دلیل در جنگل من از درندگی نام و نشانی نیسرت؛ برا طبیعرت
همسو گشته ام؛ خیر و شر را همانند روز و شب پذیرفتهام و به چنان آرامشی رسریدهام
که صدای شكفتنها را می شنوم و استعداد دیدن زیباییها را پیدا کردهام .سهراب ما را نیز
به گذشتن از دوگانگیها دعوت میکند.

در هوای دوگانگی ،تازگی چهرهها پژمرد  /بیایید از سایه  -روشن بررویم  /برر
لب شبنم بایستیم ،در برگ فرود آییم (سپهری.)900 :9339 ،
بیایید از شوره زار خوب و بد برویم  /چون جویبار،آیینه روان باشیم /به درخت،
درخت را پاسخ دهیم (سپهری.)902 :9339 ،
در پرتو یكرنگی ،مروارید بزرگ را در کف من خواهد نهاد (سپهری.)930 :9339 ،
باالها ،پستیها ،یكسان بین ( سپهری.)032 :9339 ،
او در پاسخ منتقدی که می گفت در این وضعیت که امریكا در ویتنام ناپالم میریرزد
و آدم میکشد ،تو نگران آب خوردن یك کبوتری ،میگوید :دوست عزیز ریشره قضریه

بازتاب انديشه ذن در اليههاي پنهان شعر سپهري

در همین جاست ،برای مردمیکه از شعرها نمیآموزند که نگران آب خوردن یك کبوتر
باشند ،آدم کشی در ویتنام یا هر جای دیگری بدیهی است (عابدی.)30:9304 ،

در آغاز همگان در پرتو یگانه اند  /آسمان به یگانگی درخشان است  /زمرین بره
یگانگی استوار /جان به یگانگی سرشرار  /هرزاران هرزار بره یگرانگی زنردهانرد
(الئودزو ،ش.)31
کم کم اندیشه پا به عرصه نهاد ،دوگانگی برخاست ،من ،ما ،تو سر برر کررد ،افكرار
پدید آمد ،نامها شكل گرفت و بین ما و یگانگی قرنها فاصله افتاد .در یگانگی انسران از
دیدن ستاره ها ،بوییدن گلها ،از باران ،از رعد و بر و… به وجد میآمرد ،حجرابی در
میانه نبود.
می بویید ،گل وابود؟بوییدن بی ما بود ،زیبا بود (سپهری.)002 :9339 ،
همه مطلب در این است که چگونه میتوان از این عالم به خواب رفت و به آن جان
بیتشویش بازگشت ؟

هر سو نام ،هر سو مرز  /رشته کن از بری شركلی ،گرذران از مرواریرد زمران و
مكان /باشد که به هم پیوندد همه چیز ،باشد که نماند مرزکه نماند نرام (سرپهری،

پشت هیچستان جایی است  /پشت هیچستان رگهای هوا ،پر قاصدهایی است /
که خبر میآرند ،از گرل واشرده دورتررین بوتره خراك پشرت هیچسرتان ،چترر
خواهش باز است  /تا نسیم عطشی در بُن برگی بدود  /زنگ باران صدا میآیرد
(سپهری 349 :9339 ،و .)342
پشت هیچستان شبیه همان دوران آغازین نیست؟ مقامی که کسی در میانره نیسرت؛
به همین دلیل تا نسیم عطشی در بُن برگی بدود ،زنگ باران به صدا در مریآیرد و مری
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.)042: 9339
چگونه میتوان بازگشت به آن چهره آغازین پیش از تولد؛ به آن مقامیکه کسری در
میانه نیست .نه مردی ،نه زنی ،نه بودایی؛ به آن دانش؛ که دانش بیدانشی است؛ همران
که چوانگ تسه گفت :دانش ،دانش بی دانشی است .دانستن ندانستن است و باز گفرت:
باستانیان را ژرف دانشی بود ،ژرف ،آری ژرف تا عمق هیچ (ریختهگران.)40:9335 ،
سهراب نیز می گوید :ما هیچ ،ما نگاه؛ یعنی هنگامی که به آن هریچ بپیونردیم بره آن
نگاه می رسیم؛ نگاه بی واسطه .هیچستان سهراب نیز پشت همین هیچ است.
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توان از گل واشده دورترین بوته خاك آگاه شد؛ زیرا از حجابها خبری نیست .بودا مری
گفت :بنیاد هستی خالی است و یك بار که وارد خالی شوید وارد همره چیرز شردهایرد
(نرادری .)923:9304 ،ذن می خواهد ما را به آرامش نخستین باز گردانرد؛ بره همرین دلیرل
است که پرویز فروردین میگوی د :ذن یعنی درمان ،ذن یعنی رسیدن به آرامش زیاد ،ذن
یعنی مهاجرت از قطب اضطراب به قطرب آرامرش (فرروردین .)95-05 :9359 ،بره سربب
همین آرامش ،ذنیستها استعداد بیشتری برای لذت بردن دارند.

از کدامین درختِ شكوفان ؟ /نمیدانرم  /برااین همره ،آه ،چره بروی خوشری !/
باشو( 34پاشایی.)933:9304 ،
سهراب نیز به این نگاه رسیده است.

11

فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،01شماره  ،93بهار 0931

11
11

من به سیبی خوشنودم  /و به بوییدن یك بوته بابونه (سپهری.)031 :
ذن می خواهد هنرمندانه زیستن و هنرمندانه دیدن را به ما بیراموزد«.چشرم تماشرا را
میبندی تا بیافرینی،گردش این زنبور را دنبال نمیکنی ،نیمه راه در پی واژه وآهنگ می
گردی تا شعرت را بگویی و چهها که از دست نمیدهی .به تماشای ایرن چینره آفتراب
زده بیا و شاعری بی شعر بمان(سپهری.)52:9332 ،
سهراب نیز می کوشد درست دیدن و لذت بردن از روزی آفتابی ،یك سیب یا نرانی
دا را به ما بیاموزد .سهراب به زندگی عشرق مریورزیرد و از آنچره داشرت راضری و
خشنود بود و با اخالص تمام می خواست این رضامندی را به همره تسرری دهرد و برا
دستمایه کالم موزون ،بذر خوش بینی در دل انسانها بپاشد (سپهری.)999:9330 ،

هرگز از جهان لذتی بسزا نخواهی یافت
مگر چندان به زیبایی لذت جویی ازآن عاشق شوی که
مشتا و پرعطش
30
دیگران را به لذت گرفتن از آن وا داری
نتيجه
بدون شك بسیاری از تأثیرپذیریهای سپهری از مكتب ذن با اندیشههای عرفان اسالمی
شباهت دارد و نمونههای درخشان مشابه آن را در آثار عارفان میتوان یافت .برا توجره
به این که عرفان همه ملتها اشتراکهایی با هرم دارنرد و سرپهری پریش زمینرهی عرفران

بازتاب انديشه ذن در اليههاي پنهان شعر سپهري

اسالمیداشت و نمیتوانست اندیشه هایش را در برابر عرفانهای دیگر ،بره ویرژه عرفران
اسالمی جدا سازد ،خواسته یا ناخواسته در شعرهایش مضمونهایی عرضه مریکررد کره
گروهی می پندارند وی از صوفیان ایرانی و اسالمی متاثر است .شاید ناخودآگراه چنرین
باشد ،چرا که سپهری در این فضا میزیسته اسرت و البتره چنرین مضرمونهایی هرم در
شعرهایش دیده می شود .اما همان طور که اشاره شد ،تأثیر بسیار از ذن گرفتره اسرت و
مثالهای عرضه شده از شعرش ،نشانه شیفیتگی او به فرهنگ ژاپنی است .در اندیشه ذن
به ما گفته میشود که به هر چیزی که دم دست و در پیش روی ما است ،نگریسته شود.
سپهری نیز در اشعارش همه حقایق هستی و ماوراالطبیعه را در همین نزدیكیها مینگرد:
(و خدایی که در این نزدیكی است) .این اندیشه محصول «جور دیگر نگریستن» به اشیا
است ،یعنی اگر تاکنون تگاه ما تكراری و عادت ز ده بوده است ،از این پس عادتها را به
یك سو افكنیم و با دگرگونه نگریستن ،شادابی و نشاط در اندیشره خرود ایجراد کنریم.
یكی از روشهایی که ما را به این هدف میرساند ،مربوط به نگرش ذن اسرت .مقالره از
این منظر بدان نگریسته و از شیوه سنجشی و مقایسهای میان عرفان اسالمی و ژاپنی یرا
شرقی پرهیز شده است.

1.Bouddhism
2. Sidhartha Gotama
3. Lumbini
4. Kapila vatsu
5. Suddhodana
6. S´akya
7. Mahamaya
 .3پوچی در شر معنای عمیقی ندارد و از نظر معنایی با پوچی در غرب متفاوت است و نبایرد آن را
مترادف نیهیلسم غربی دانست.
9.Taoeism
10. Lao-tzu
11.Cho
-Shank tzu .90اندیشمند و رهرو دائووی
13. Shank Tzu
( :tao] Tao e tching .92به معنای راه است)[
 : Nirvan .95یعنی انقطاع و انهدام و خاموشی (از خود و نفس) نیروانا انتها و هدف غایی آموزههای
بودایی است.
16. Mahayana
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17. Hinayan
 :Bodidhrma .93از دو کلمه  Bodhiبه معنای خرد و دانایی و  Dharmaبه معنای قانون و آیرین
تشكیل شده است .وی بیست و هشتمین جانشین بودا است؛ در سال  502بعد از میالد وارد کانتون
(یكی از ایالتهای چین) شد و به انتشار بودائیسم به شیوه خاص خود اقدام کرد( .فروردین:9359 ،
.)03
نكته  :در کتابها این کلمات به شكلهای مختلف به فارسی برگردانده شده است« :مهیانه-ماهایانرا»،
«هینه یانه  -هی نه یانا » «الئودزو -الئوتزه -الئوتسه» «دائو -تائو » در این مقاله سعی شده همه به
یك صورت نوشته شود.
19. dyhana
 .02مشر در اینجا مشر جغرافیایی و سیاسی نیست ،مشر معنوی است؛ مشر به این معنرا کره از
مشر وجود بر آمده است مشر وجود یعنی دیاری که :
گفت ما ناگفتة ما میشنود
ما نبودیم و تقاضامان نبود
(ریختهگران 91:9335 ،و )93
21. Meditation
 .00استاد پرویز فروردین نیز این شعر سهراب را برای ذن و حال گسترده مثال آورده است.
 .03از این اصطالح نباید نوعی حالت انفعالی را برداشت کرد ،بلكه خرود بره خرود یعنری در ذات و
خودی خود.
 sutra .02سورههایی که مفاهیم عمیق عرفانی و فلسفی را به اختصار و در نهایت ایجاز بیان میکند.
 .52پاها به صورت لوتوس طوری قرار می گیرد که کف پای راست روی ران چپ و کف پرای چرپ
روی ران راست مستقر میشود.
 .52جولیا کامرون فیلمنامه نویس و کارگردان مشهور امریكایی
یك نكتهات بگویم (خود) را مبین و رستی
 .52گر خویشتن ببینی بیمعرفت نشینی
 .03انسان واال در «دائودِ جینگ » فرزانه یا فرمانرواست.
 Kashana .01لحظه ای است به یك چشم به هم زدن و در آیین بودا به کوتاهترین زمان اطال می
شود.
30. Atman
31. Pablo picasso
32. Sunyata
» wu- wei « .33از دو جزء ساخته شده  wuکه حرف نفی است و دیگری  Weiکه در لغت به این
معانی است :انجام دادن ،کار کردن ،عمل کردن ( )wu-weiبیکنشی معنا میدهد.
34. Spontaniety
 .35سوجو :رهرو دانشمندی از یك متقدم
 Basho .34شاعرهایكو سُرا
 .30شعر از  )9433-02( Thomas Thaherneشاعر عمیقاً مذهبی انگلستان (نوری)003:9330 ،
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