
 
 
 
 
 
 

 هاي عرفاني در شعر سهراب كودكانه

 دكتر مريم شعبانزاده

 استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه سيستان و بلوچستان

 اكرم عارفي

  بلوچستاندانشجوي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه سيستان و  
  چكيده

با تبيين جايگاه كودك در شعر و  به طور خاص در شعر معاصر، كه بحثي متفاوت از ادبيات كودك است، به 
اند.  بريم كه كودكان را در زيبايي كالمشان شريك نموده بر لطافت شعرشان افزوده روح لطيف شاعراني پي مي

هايي از شعر سهراب در اين  است. بازخواني گوشه هاي عرفاني متفاوتي از كودك ترسيم كرده سهراب نمايه
هاي  دهد كه او كودك را به عنوان نمادي از اصل خلقت، مرشد كامل، سالك مبتدي، شادي نوشتار نشان مي

داند. در اشعار  ساده و پاك، عقل گريزي و فلسفه ستيزي، و نيز شهامت در شكستن موانعِ كشف حقيقت مي
مولوي هم چنين شاعران معاصر مانند امام خميني و پروين اعتصامي،  شاعران گذشته همچون حافظ و

ي  هاي عارفانه خورد. اعتبار دريافت هايي از كاربرد لفظ كودك براي مضامين عرفاني به چشم مي نمونه
    گيرد.  هايي از اشعار عرفاي پيشين، مورد بررسي و تأييد قرار مي سهراب در مواردي با اشاره به نمونه

ي كودك به طبيعت و جهان كه  دهد كه سهراب سپهري از نگرش تازه و ساده مقاله در مجموع نشان مياين 
گيرد تا با لطافت و سهولت بيشتري مضامين بلند عرفاني را در  از لوح سفيد روحش تبلور يافته، كمك مي

  شعرش بگنجاند و با يادآوري حس پاك كودكانه بر تأثير شعرش بيافزايد.. 
  كودك.   عرفان،  شعر نو،  سهراب سپهري،  ي كليدي:ها واژه

  مقدمه
عرفان، كودك و شعر هر يك در جاي خود، داراي قلمرو بسيار وسيعي در ادبيات فارسي هستند و سخن 

ژوهش است. هر چند در مورد مقوالت ذكر شده تحقيقات و  ها مطالعه و پ ها نيازمند سال گفتن پيرامون آن
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صورت گرفته است اما در ميان آثار ارزشمند موجود، توجه به نقش كودك در شعر آن  هاي  فراواني ژوهش پ
هم از ديدگاه عرفاني نادر است. اين در حالي است كه شاعران بزرگ معاصري چون سهراب، با حضور 

  اند.  دار كودك به اشعارشان حسي عميق بخشيده معني
بحثي متفاوت از ادبيات كودك است. با مشخص جايگاه كودك در شعر و به طور خاص در شعر معاصر، 

شدن اين جايگاه به روح لطيف شاعراني پي خواهيم برد كه كودكان را در زيبايي كالمشان شريك نموده بر 
اند. كودك در شعر عرفاني گاه نماد اصل خلقت، مرشد كامل يا سالك مبتدي است.  لطافت شعرشان افزوده

ه طبيعت و جهان كه از لوح سفيد روحش تبلور يافته، به شاعر كمك ي كودك ب گاهي نگرش تازه و ساده
كند تا با لطافت و سهولت بيشتري مضامين بلند عرفاني را در شعرش بگنجاند و با يادآوري حس پاك  مي

كودكانه بر تاثير كالمش بيفزايد. شهامت در كشف حقيقت و نگرش فلسفي كودك نيز از مواردي است كه 
  به اين رموز اشاره دارد:» فيه و مافيه«توجه شاعر عارف باشد. موالنا در كتاب ارزشمند خود تواند مورد  مي

حق تعالي صبوتي (كودكي) بخشد پيران را از فضل خويش كه صبيان (كودكان) از آن خبر ندارند. زيرا «
بيند و ملول  ميدهد كه جهان را نو  خنداند و آرزوي بازي مي جهاند و مي مي صبوت تازگي مي آورد و بر

نشده است از جهان. اين پير، جهان را نو بيند همچنان بازيش آرزو كند و برجسته باشد و پوست و گوشت 
  ).155-154: 1386(مولوي،» او بيافزايد

ي كودك و تعاريف كودكانه در شعر سهراب سپري از بسامد بااليي برخوردار است. او در برخي  واژه 
است. اين مقاله سعي در بررسي   ي فراواني برده ها در تلطيف معاني واالي عرفاني بهره اشعارش از كودكانه

ه نيز شواهدي از آن موجود هاي عرفاني شعر سپهري دارد كه در آثار عرفاي گذشت رموز نهفته در كودكانه
  است.

  كودك، نماد اصل خلقت 
ي كودك و ساير كلمات مشابه از  شاعران گاهي براي استفاده از مفاهيم بلند عرفاني با كمك گرفتن از واژه

اند. سهراب سپهري هم از  رمزگونگي اين كلمات براي تداعي معاني عرفاني مورد نظرشان سود جسته
ن عرفاني خاص خود، در موارد متعددي استفاده كرده است. به عنوان مثال او رمزگونگي كودك، با زبا

  در دو مصرع زير:» كودكي باد«و » كودكي آب«خواند؛ مانند  هاي خلقت را كودك مي نخستينه
  ) 400: 1363(سپهري، .» كرد باد را صدا مي هميشه كودكيِ« 
  )206: 1363(سپهري، » ها برسان. مرا به كودكيِ شور آب«



    پرنيان سخن     2006

  
هاست.  جا نخستين باد و دريا است. او خواهان رسيدن به اصل و مبدأ پاكي منظور از كودكي باد و آب در اين

ها در شعر او پاك و  ها بسيار سخن گفته است. نخستينه ي حماسه به معني تاريخ نخستينه سپهري درباره«
گر) و خاطره  پهري، بادي متداعي (تداعيباد در شعر س) «229: 1382(شميسا، » اند. دروغ و حكمت آفرين بي

شائبگي است.  ها بود، آنجا كه پاكي و بي خواهد بگويد هميشه به دنبال اوايل و نخستينه آفرين است. مي
  )282: 1382(شميسا، » ها مبرّا هستند. ي آاليش كودكان بنا به فطرت از همه

ن زماني كه بشر، ساده و به دور از دنياي امروزي شود. آ ها شامل دوران ابتدايي انسان مي اين پاكي نخستينه
در اشعار آخرين سپهري، كودكي به معناي همان دوران ابتدايي انسان و عصر پيش از «كرده است.  زندگي مي

هاي بشر امروزي خالي بوده  ) عصري كه از دغدغه142: 1376(نوربخش، » شود. شيوع تكلّم به كار برده مي
ت كه سپهري در ابيات مذكور به جاي باد و آب، از عبارت كودكي باد و كودكي آب است. به همين دليل  اس

  استفاده كرده است. چرا كه رسيدن به اصل خلقت مد نظر او است. 
  كودك، نماد مرشد كامل 

در اشعار عرفاني گذشتگان، شاهد به كار گيري رمزي لفظ كودك، بچه و يا طفل هستيم. به عنوان مثال، 
در مواردي از اشعار عرفاني حافظ به صورت نماد مرشد به كار رفته » بچه ترسا«و » مغبچه«كلمه  استفاده از

  است. 
  »گفت بيدار شو، اي رهرو خواب آلوده ي باده فروشآمد افسوس كنان مغبچه«
  )575: 1387(حافظ،  

  »شادي روي كسي خور كه صفايي دارد ي باده پرستنغز گفت آن بت ترسابچه«
  )166: 1387(حافظ،  

نه در معني واقعي خود بلكه نمادي از انسان كامل » بچه«شود، لفظ  ها مشاهده مي همان گونه كه در مثال
دهد و به نصيحت او  اي رهرو را مورد خطاب قرار مي است. در هر دو نمونه، بچه در مقام مرشد با تجربه

  گشايد.  زبان مي
ترسا بچه در لغت يعني پسر نصراني؛ و در اصطالح سالكان، ترسا بچه، مرشد كامل و پير مكمل را گويند. و «

وجه تسميه مرشد كامل به ترسابچه به آن معني است كه در والدت معني، نسبت كامل او بكامل ديگر كه 
از به كاملي ديگر كه بطناً عن رسد، و آن كامل را ب متصف به صفت ترسايي و تجرد و انقطاع بوده باشد مي
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و السالم  ةاهللا است، تا سلسله منتهي به حضرت رسالت پناه محمد مصطفي عليه الصلو بطن كه طريق اولياء
  )51، 3: جلد1368(گوهرين، » گردد. شود و علم وراثت جز به اين طريق ميسر نمي مي

در شعر عرفاني قدما، به عنوان مرشد » بچهترسا«مانند » كودك«بهترين مثالي است كه در آن » نشاني«شعرِ 
هاي عرفاني نهفته در اين  كامل و پير مكمل ظاهر شده است. شميسا در كتاب نگاهي به سپهري، رمز و راز

ي  است. نكته  و هفت نشاني ذكر شده در آن را با هفت وادي عطار مطابقت داده  شعر را به خوبي روشن كرده
  باال رفته . . .» از كاج بلندي«است كه » يكودك«مورد توجه در اين جا 

رفته از كاج بلندي باال، جوجه بردارد از / بيني كودكي ميشنوي/  خشي مي در صميميت سيال فضا، خش«
  )359: 1363(سپهري، » ي دوست كجاست. پرسي/ خانه / و از او ميي نور النه

رسد.   يچ و خم سلوك خود به كودكي ميسالك براي رسيدن به دوست كه رمز خداوند است در مسير پر پ
بيني كه كودكي (نه  با كمال حيرت مي«وقتي به آن باال برسي » ي نور استعاره از ملكوت و جبروت است النه«

) بنا بر اين، كودك در 295: 1382(شميسا، » شيخي و بزرگسالي) خود را به نزديكي ملكوت رسانده است.
كاملي است كه سالك مبتدي پس از طي مسير براي رسيدن به خداوند به اين جا مانند ترسابچه، رمز مرشد 

  رهنمايي او نياز دارد. در جاي ديگري مي خوانيم: 
  ) 364: 1363(سپهري،  »ي معرفتي هست ي شهر، شاخه دست هر كودك ده ساله«

ر دارد. اين ي شهر قرا در اين بيت معرفت به شاخه گلي تشبيه شده است كه در دستان هر كودك ده ساله
ي معرفت  ي روح لطيف شاعر و نگاه زيباي او به معرفت است. در دست داشتن شاخه تشبيه نشان دهنده

يعني صاحب معرفت بودن و به شناخت كامل رسيدن. پس كودك در اين جا نماد عارف كاملي است كه مثل 
  عنوان مرشد كامل شناخته شود.تواند به  مغبچه و ترسابچه در شعر حافظ معرفت را در اختيار دارد و مي

  كودك، رمز سالك مبتدي و نوپا
در اشعار عرفاني گذشته و معاصر، رساندن معناي نوپايي » بچه«و » طفل«، »كودك«ديگر از موارد استفاده از 

باشد. در اين جا مراد از طفلِ طريق همان سالك مبتدي  سالك در پيموندن طريقت و رسيدن به حقيقت مي
گذارد.  كند و خطرات را با كمك مرشد پشت سر مي شود، تجربه كسب مي طي راه، بزرگ مي است كه ضمن

  اسم برده شده است:» گل نوزاد«و » طفل طريق«در ابيات زير از سالك مبتدي به عنوان 
  »طفليم در اين طريق پيري فرما اي پير طريق دستگيري فرما«
  )192: 1373(امام خميني،  
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خواند كه در پيمودن طريق نياز به دستگيري پير و مرشد دارد.  خميني (ره) سالك را طفلي مي در بيت باال امام

كند كه تا رسيدن به جايگاه شيخ، راهي طوالني در  موالنا نيز سالك را در خامي و نوپايي به طفل مانند مي
  پيش دارد:

 »طفلي و خود را تو شيخي ساختي نه چو تو اي خام كاكنون تاختي«
  )979: 1378(مولوي،  

  برد كه به آغاز راه و شروع بالندگي رهرو اشاره دارد: را در حالي به كار مي» نوزاد«ي  پروين اعتصامي كلمه
 »زان كه تو را اول نشو نماست  باشماي گل نوزاد فسرده«     

  )47: 1372(اعتصامي،  
است ولي همين طرز تفكر را با عبارات و شكلي گاه عين اين عبارات نيامده  هر چند كه در شعر سپهري هيچ

  گويد: مي» چشمان يك عبور«توان يافت. به عنوان مثال در  ي اوست مي امروزي كه در خور بيان تازه
هاي نرم تمايل دويد/ رفت تا  هايش پر از شور چيدن بود/ كودك از پشت الفاظ/ تا علف كودك آمد/ جيب«

ون كودك پر از فلس تنهايي زندگي شد/ بعد خاري پاي او را ماهيان هميشه/ روي پاشويه حوض/ خ
  )443: 1363(سپهري، » ها فنا شد. خراشيد/ سوزش جسم روي علف

نهد. وجودش مملو از شور و عشق است. بعد  رهرو كه به عنوان كودك در شعر حضور دارد، پاي در راه مي
حضور نمادين كودك در شعر به عنوان سالك  گذارد. از قدم نهادن در راه، مراحل و موانع را پشت سر مي

تجربه بودن و شوق او براي دانستن است. درست مثل سالكي كه پاي در راه سلوك  مبتدي به جهت بي
نماد سالكي است كه مراحل » ماهي«گذارد تا رشد كند و به شناخت كامل برسد. در شعر زير، كودك مثل  مي

وخواهان رسيدن به كمال است؛ تا بدان جا كه به بام ملكوت » كند ماه را بو مي«گذراند،  سلوك خود را مي
  برسد. 

كرد/ قفسي بي در ديدم كه در آن روشني پرپر  هايي ديدم در روي زمين/ كودكي را ديدم ماه را بو مي چيز«
  )277: 1363(سپهري، » زد/ نردباني كه از آن، عشق ميرفت به بام ملكوت مي
است. اين الفاظ، هر دو » مسافر«، »كودك«شود كه در آن  عرفاني به تصوير كشيده ميسفري » پرچين راز«در 

گذارد تا به نور   هاي سفر را يكي پس از ديگري پشت سر مي براي سالك مبتدي به كار رفته است. وي وادي
  كه در اشعار سپهري رمز معرفت است برسد.
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ي  م تو، اي كودك! شاخسار زمرد تنها نبود،/ بر زمينهمسافر ميان سنگيني پلك و جوي سحر!/ در باغ ناتما«
خواست؟/ چشم انداز  ها ، ازگود نيلي چه مي كودك تو، در شب صخره» من«. . . واي   درخشيد هولي مي

  )177: 1363(سپهري، » ي نور. ي راز، گرفته ي انتظار، ربوده حيرت شده بود، پهنه
سالكي مبتدي در ذهن » نور«و » راز«، »حيرت«كلمات  و آوردن» كودك«در اين شعر با مخاطب ساختن 

انديشد و در كنه  كند. سالك با خود مي شود كه براي كسب معرفت، سير و سلوك را آغاز مي مجسم مي
  ماند. او در صدد است حجاب راز را به كناري بيفكند و به حقيقت نور دست يابد. عظمت خلقت متحير مي

  پاك هاي ساده و كودكي، نماد شادي
نگاه او ساده و صميمي «هاي شعر سپهري، سادگي ناشي از جهان بيني اوست.  ترين ويژگي يكي از برجسته

). همين بينش زيبا از هستي، او را برآن داشته 70: 1376(نوربخش، » است و توجهي عميق به طبيعت دارد
  است تا ساده بنگرد و مردم را به سادگي دعوت كند: 
  ) 296: 1363(سپهري، » ي يك بانك چه در زير درخت. ه باشيم چه در باجهساده باشيم / ساد« 

است. او از » جهان بيني«، اما مثل هر شعر وااليي ناگزير از »شعر سهراب از ايدئولوژي بيگانه است«شايد 
 ). سپهري به زندگي100: 1380هستي برداشت و بينشي به سامان دارد كه با خود در تناقض نيست (سپهري، 

  داند:  ي كودكان را عين زندگي مي صادقانه و ساده  ورزد و شادي عشق مي
  )290: 1363(سپهري، » شاهي در جوي خيابان است. ده ي هزندگي يافتن سكّ«

هاي كودكانه در خور توجه است. كودكاني كه پس از تعطيلي مدرسه و رهايي از  نظر شاعر به نوع شادي
هاي  ها و شادي شوند و تمام زندگي را در همين بازي به بازي مشغول ميدرس و مشق،  شادمانه در خيابان 

  پردازد: ي  كودك مي به توصيف زندگي از نگاه ساده» صداي پاي آب«بينند. او در  معصومانه مي
زندگي چيزي بود، مثل يك بارش عيد، يك چنار پر سار/ زندگي در آن وقت، صفي از نور و عروسك بود،/ «

بود./ زندگي در آن وقت حوض موسيقي بود./ . . . فتح يك شهر به دست سه چهار اسب يك بغل آزادي 
  )276: 1363(سپهري، ». سوار چوبي/ فتح يك عيد به دست دو عروسك، يك توپ

آن چه از ظاهر شعر پيداست، يادآوري دوران كودكي است. ولي هدف اصلي شاعر نشان دادن خلوص آن   
ي چشمان كودك، زندگي را منحصر در  عر سپهري، شاعر  با نگاه از دريچهباشد. در ش دوران طاليي مي

ي بشري دارد كه به دنبال آرامش دوران  بيند. و اين نشان از روح ساده هاي بي رنگ و رياي كودكي مي شادي
ي كودكي  كودكي عالوه بر اين كه اشاره به دوره«خوش كودكي از تعلقات زندگي مادي روي گردان است. 
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). اين 142: 1376(نوربخش، » ِ پاكي، صداقت و خلوص نيز هست بخش آن دارد نماد ر و خاطرات الهامشاع

  آاليشي ظاهر شود كه  چون روح كودكان پاك باشد.  تواند از روح ساده و بي صداقت و خلوص تنها مي
ان فاقد آنند. ي او، همان كه اغلب شاعر ها همه، از هيچ چيزي نيست، مگر از صميميت كودكانه اين« 

ي خويش و با هنرش. چون او از معدود شاعراني بود كه با هنر  صميمت با زندگي و با احساس و ادراك ويژه
ترين وجه، به زبان  پرستي. شاعري كه به صميمانه طلبي و شهرت زيست. و چيزي كه در او نبود، جاه خود مي

ل برخورد نگاه خويش را با جهان بر كاغذ هنر، با خطّ و طرح و رنگ و واژه و تركيب و تصوير، حاص
  )52: 1381(حقوقي، » آورد. مي

كودك بنا به فطرت هنوز «دل سفيد و پاكي فطرت كودك در طول تاريخ سرمشق صوفيان بوده است چرا كه  
بيند نه با وجود حصولي.  پاك است و در اعتقادات عوام حتّي ادرار او نجس نيست. او با وجود حضوري مي

: 1382(شميسا، » كوشند چون كودكان، دل اسپيد همچون برف داشته باشند. ن رو مشايخ صوفيه نيز مياز اي
ها تالش و پرورش  بينند كه صوفيان بعد از سال گونه مي ) كودكان فارغ از دردهاي دنيوي، جهان را همان45

  ه كرده است:روح ممكن است بدان دست يابند. مولوي در اشعارش به اين موهبت ارزشمند اشار
  »جز دل اسپيد همچون برف نيست دفتر صوفي سواد و حرف نيست«
  )187: 1378(مولوي،  

  كودك، نماد عقل گريزي و فلسفه ستيزي
در ادبيات عرفاني ما شراب مستحسن است «عقل حسابگر و محاسبات مادي از نظر عارفان مذموم است.  

). يكي از 165: 1382(شميسا، » كند چون عقل سوز است و عقل محال انديش محاسب را نابود مي
ر ديده استداللي و عدم توجه به ماديات است. گاه علم و دانش حجابي ب  خصوصيات كودك، دوري از عقل

ترين حجاب و مانع كشف  دارد. چه بسا اين حجاب بزرگ افكند كه انسان را از ديدن حقايق زندگي باز مي مي
كشف اين ». العلم هو الحجاب االكبر«روايت است كه   و شهود آسماني باشد. كما اين كه از معصوم (ص)

پذير است.  گر، امكان ود، نظير عقل حسابش هاي زميني بشر خوانده مي چه توانايي حجاب تنها با رهايي از آن
ي زميني  هاي خود ساخته ي كمال عقالني نرسيده است، پس درگير اين حجاب جا كه به مرحله  كودك از آن

با يادآوري دوران كودكي، عدم جريان عقل استداللي را در آن زمان » صداي پاي آب«هم نيست. سپهري در 
  شود: يادآور مي
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(سپهري، » چيدم توت بي دانش مي/ خوردم آب بي فلسفه مي/ جويدم در خواب روز، مي  آنميوه كال خدا را «
1363 :275 (  

هنوز گرفتار عقل استداللي و سبب انديش نشده بودم و برخوردها بنا به «كند كه:  شاعر در اين ابيات اشاره مي
نزد اين شاعر عارف، كودك رها از  در». فطرت، تر و تازه بود. اعمالم به صورت طبيعي و از روي غريزه بود

جا كه راهبر به حقايق  فلسفه در نزد صوفيان از آن«طور كه  بيند. همان تر حقايق را مي فلسفه و دانش راحت
: 1382(شميسا، » شود ي منفي دارد و در عداد اباطيل قلمداد مي نيست بلكه مانع دريافت درست است، جنبه

شود. جدايي كودك  كودكي، آزادي از قيد و بند عقل استداللي را متذكر مي). او با نوشتن از دوران خوش 65
ي كودك با علم و شايد شريعت  از عقل و دانش بشري  از محاسن آن روزهاست. و چه زيبا مبارزه

  كشد: طريقت و موروثي را به تصوير مي بي
». كرد رنگ پدر تف مي بي ي هزردآلو را ، روي سجاد ي كودكي هسته/ پسري سنگ به ديوار دبستان مي زد«

  )280: 1363(سپهري، 
ي بشر براي رهايي از عقل استداللي است. آوردن صفت  سنگ زدن كودك به ديوار مدرسه نماد تالش عارفانه

كند. نمازي كه بر  ي پدر، نماز و عبادتي خالي از شور و عشق و محبت را تداعي مي رنگ براي سجاده بي
خواهد خود را محدود به علم  شود و اين با روح بشري كه نمي ريعت اقامه ميحسب عادت و علم پدر به ش

اي است كه پس از طي طريق  نماد همان سلوك عارفانه  معرفت نمايد مغاير است. كودك در اين نگاه، بي
. )142: 1373(امام خميني، » كه من از مسجد و از مدرسه بيزار شدم«زند  بي پروا فرياد مي  شريعت و علم،

بود. نماز  كرده هاي مرا قيچي  مدرسه، خواب«سهراب در مورد اولين روز ورودش به مدرسه چنين مي گويد: 
هايم  مرا از ميان بازي .مرا رنجانده بود. روز ورود، يادم نخواهد رفتعروسك بود. مدرسه،  شكسته مرا

هاي فراواني از  گذشتگان نيز نمونه). در شعر عرفاني 33: 1370سپهري، (» ربودند و به كابوس مدرسه بردند
كند. مولوي عقل جزوي  اين عقل گريزي وجود دارد كه بر ناكارآمدي عقل بشر در شناخت خداوند تاكيد مي

  نمايد: را در يافتن عشق واقعي، ناتوان دانسته و به ترك اعتماد از آن توصيه مي
  »عقل كل را ساز اي سلطان وزير عقل جزوي را وزير خود مگير«
  )610: 1378(مولوي،  

  
  »گرچه بنمايد كه صاحب سر بود عقل جزوي عشق را منكر بود
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  ) 89: 1378(مولوي،  

بالد و به چشم تحسين در  از همين رو است كه سپهري در اشعارش به كودكي كه فارغ از اين عقل است مي
بيند و دانش و فلسفه را عقال و پايبندي  مينگرد. او مانند گروهي از صوفيان عقل را در تقابل عشق  او مي

داند. و در اينجاست كه كودك به عنوان نمادي مناسب جهت  هاي عرفاني خود مي براي رسيدن به خواسته
  شود. مبارزه با علوم بشري در شعر سپهري ظاهر مي

  كودك، نماد شهامت در شكستن موانعِ كشف حقيقت
ترين موانع در سير و سلوك به سوي حقيقت وجود است. شكستن  نفس در تعابير عارفانه يكي از اساسي

رسد مگر با جهاد و  اي خطرناك است. عارف سالك به معرفت و كمال نمي نفس مستلزم جهاد و مبارزه
پروايي است.  ي اين جهاد عاشقانه شهامت و بي ي مستمر با نفس و شكستن خويشتن خويش. مقدمه مبارزه

ه به عنوان نماد شهامت در شكستن اين مانع بزرگ در كشف حقيقت ترسيم در اشعار سپهري كودك گا
زند تا  وار خود را به آتش مي طلبد كه ديوانه ي پروانه را مي شهامت عاشقانه  شود. كشف حقيقت زندگي، مي

  كانون و مركز نورانيت وجود را دريابد.
  بايد احتمال خطري مي بايد عاشقي را جگري مي«

  »بايد راه رو را جگري مي رهي بس خونخوار از تو تا اوست
 )318: 1373(فيض كاشاني،  

كه به ظاهر » ها لولوي شيشه«وار را در تمثيل زيباي  سهراب سپهري اين شهامت عاشقانه و اين عشق پروانه
حقيقت لولوي ترسناك كشف   سرايد. در اين حكايت، مي يكي از خاطرات دوران كودكي خود اوست باز 

اي كه لولوي ترسناك را در آن   ود مگر با اقدام مخاطره آميز شكستن شيشه. كودك در شكستن شيشهش نمي
و اين تمثيل شباهت قريبي به حركت پروانه به سوي آتش شمع دارد. حركتي كه شرح   كند، بيند ترديد نمي مي

دو يكي بايد اتفاق افتد. و سخني در وصف آن نيست مگر با سوختن پروانه و يا كشف نور حقيقت. و از اين 
لولوي   اما نابودي و تباهي و خورده شدن توسط لولو نيست. با شكستن شيشه،  ي كودك، ي عارفانه تجربه

ي عمرش  شيشه  رود و به تعبير شاعر، بلكه براي هميشه از بين مي  شود، خوار نمي ترسناك آزاد و خون
كشف حقيقت و رهايي از درك باطل و وهم آلود جهان  كه منجر به  شكند. اين تجربه و سلوك عارفانه مي

  ي كودك ترسيم شده است.  در زيبايي رفتار شجاعانه  است،



 2013    ات فارسيو ادبي هاي زبانپنجمين همايش پژوهش هايمقاله

لولوي «سهراب در شعر » كودك«دهد. او رفتار  ) البته تفسير ديگري از اين حكايت ارائه مي56: 1375ترابي (
آگاهانه   انه در وادي كشف حقيقت ضرورتاًي پرو داند. حال آن كه رفتار عاشقانه را آگاهانه مي» ها شيشه

آگاهانه روبرو «بيند،  ها مي كودك در اين داستان با لولوي ترسناكي كه در پشت شيشه  نيست. به تعبير ترابي،
اش كشف كند و در اين رهگذر به كشف خويشتن  شود تا حقيقت را و هستي را با تمام تلخي و گزندگي مي

  ». ي كه گذشتن از آن نياز به خطر بزرگي داردخويش و جان جهان برسد. راه
نگرد/ و تو از  ي بيد آويخت:/ كودكي كه چشمانش خاموشي ترا دارد/ گويي ترا مي تصويري كه به شاخه«

ي  هاي تنهايي/ توي همه ي شب نگري/ انسان مه آلود!/ تو را در همه ميان هزاران نقش تهي/ گويي مرا مي
ديدم. لولوي  ها تو را مي هاست!/  و من توي شيشه ترساند:/ لولو پشت شيشه مي ام./ مادر مرا ها ديده شيشه

» ي عمرش شكسته بود. ها / شيشه ي پنجره شكست و فرو ريخت: / لولوي شيشه سرگردان/ ... شيشه
   ).102-101: 1363(سپهري، 

شجاعانه براي كشف  توان و نبايد پرسيد. كودك در هر روي حركتي شرح اين قصه را البته از كودك نمي
از آگاهي (آن گونه كه ترابي گفته   توان كرد كه تا قبل از كشف حقيقت، دهد و ترديد نمي حقيقت انجام مي

نبايد خبري باشد. چه در صورت آگاهي، ديگر كشف حقيقت معنايي ندارد. آگاهي يعني آگاهي از   است)
آلود و تاريك  ي فوق پشت فضاي مه اعرانهحقيقتي كه در پس پرده اوهام و خياالت و يا به تعبير ش

  هاست و همان چيزي است كه سالك در پي كشف آن است. شيشه
شود كسي  ها منعكس مي تصوير كودك آويخته بر شاخه و آن انسان مه آلود كه در شبهاي تنهايي توي شيشه

ميق بر روح و جان كند و تشويشي ع جز نفس شاعر نيست. تصويري كه همواره شاعر را به خود مشغول مي
شكند و  ي پنجره مي گستراند. سرانجام تالش شاعر براي رهايي از اين ترس نتيجه مي دهد. شيشه او مي

  آور چيزي جز تصوير خودش نبوده است.   كند آن لولوي ترس گاه است كه او كشف مي آن
  نتيجه

لطافت و زيبايي شگفت انگيزي  توان چنين نتيجه گرفت كه كودك هم در واژه و هم در معني در مجموع مي
دهد. اين واقعيت از ديد سخن سرايان پاسي گوي از قديم تا امروز پنهان نمانده است. در  به اشعار عرفاني مي

ي كودك براي  هاي نو از واژه هاي قديم و هم شاعران سبك اين مطالعه نشان داده شد كه هم شاعران سبك
اند. اين مطالعه به طور خاص بر نگاه سهراب سپهري و  ره جستهبيان برخي مضامين و مفاهيم عرفاني به

كاربرد واژه كودك در اشعار عرفاني او پرداخته است. او در بيان شش مضمون عرفاني كودك را به عنوان 
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نمادي از يك رفتار و سلوك عارفانه در نظر دارد. در شعر او كودك به عنوان نماد اصل خلقت، مرشد كامل، 

و سادگي روح، عقل گريزي و شهامت در گذشتن از موانع و رسيدن به حقيقت، به   ، شاديسالك مبتدي
  تصوير كشيده شده است. 

ي كودك در مضامين عرفاني شعر سهراب پرداخته است. حضور  اين گفتار مختصر فقط به بررسي كاربرد واژه
ير آثار از جمله ديوان پروين نمادين كودك در موضوعات تربيتي، روان شناختي و جامعه شناختي در سا

  باشند. هاي بعدي مي ي مطالعه و بررسي در پژوهش اعتصامي يا فروغ فرخزاد، موضوعاتي هستند كه شايسته
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