
 فراغت متعال
سكوت"  

"ست ها غوطه ور لحظه یشگفت  

 

صدای سکوت را    "  

 هيچ كس نمی شنود"

 

همهمۀ سکوت"  

"بی صدايی صدا  

 

غرق سكوت"  

"خويشتن ۀهمهمهغريق در   

 

سكوت ۀهمار"  

"هست و نيست  

 

سكوت یهست"  

"انتها یبآغاز  یب  

 

سريرت سكوت"  

"سرايش من  
  

 

هفت دفتر در هفت كتاب، سروده های شهريار بيگی، هر کتاب در يكصد وهفتاد و شش 

صفحه. هنگامی که اولين كتاب شهريار بيگی "انتهای سکوت، شگفتی غوطه ور لحظه 

را خواندم، دريافتم که او شاعری است که پيامش را با لحن و ملودی ساده ای به  "هاست



 صورتی ساده و روان می نويسد:

 

 "از آغاز

 حرفی در ميان نبود

  

ين حرف گفتن ا  

 حرفی به ميان آورد"

 

 "نگاه می کنم 

 و در نيم گشوده بسته می شود

  

 رفتن 

 و هر آنچه در حضور تو 

 واقعيت می يابد"

 

شهريار بيگی هنرمندی است که می کوشد شهودش را ساده و صميمی به خوانده خاص 

 نوشته هايش منتقل بسازد. او بی پيرايه و بی ادعا حقيقت دريافتی اش را چنين می نويسد:

 

 "حقيقت اين است

 و او 

 به چشم خود می بيند

 

 اندوه ابلهانه ای است

 اگر که غصه می خورد"

 

شهريار بيگی از "او" از شخص غايبی صحبت به ميان می آورد که در همه جا در 

تمامی نوشته های شهريار بيگی حاضر است. "او" کمتر با تو کار دارد، شايد به خاطر 

اين است که "تو" آنکه شهريار بيگی با او صحبت می کند نزديک او نيست و شايد هم آن 

قدر برای شهريار بيگی آشنا نباشد، اما او آن "او" ی دور را که شباهت به روح همگی 

ما دارد به خوبی می شناسد. اين "او" برای شهريار بيگی "انسان" است. انسانی که "او" 

اند. اين "او" انسانی است که خواب "او" را فرا  را ديگران از ذات خويش دور کرده

گرفته است. "او" گنگ خواب ديدۀ مولوی نيست، گنگ ظاهر، گنگ اشيا است. "او" 

خواب آلود تجمالت است که "او" را از خويش بيگانه کرده است. اين "او" مجذوب 

بيرون شده است و شهريار بيگی دائما بر تن و هوش و حواس "او" ضربه می زند تا 

شهريار بيگی گاه  را ببيند تا خود را دريابد. خود را پيدا کند، خودبيايد، به خود  "او"



خودش را به شکل "ما" و به شکل "تو" و به شکل "آنها" البته همان "او" می گويد. 

 شهريار بيگی از زندگی، از تولد،  از مرگ، از دوستی، از تنهايی می گويد:

 

 "و او 

 که می رود 

 و ما 

 که به دنبال او 

 می آييم 

 

 سوی تو 

  و ديگر سوی"

 

شهريار بيگی از گردش مکرر اين جهان چنان می گويد که گويی هزاران هزار بار در 

ادوار آن شريک بوده است، به هستی، به زندگی انديشده است و به انسان، حال و آخرت 

رسيده است که به سرنوشت او فکر کرده است. شهريار بيگی، نويسنده، شاعر به ذات 

ذات که خود به آن دل داده است آگاه است. شهريار بيگی تنها کوشش در نوشتار اين 

که به زور، واژه ای از دهان او بچکد يا به اجبار با قلم خود بر تجربه کرده است، بی آن

ی کاغذ دفتر خود بريزد. واژه های شهريار بيگی واژه هايی هستند که به روانی و سادگ

از دهان او آسان و روان بيرون می ريزند، شهريار بيگی دريافته است که هر چيزی در 

هستی، روزی به وجود می آيد، رشد می کند، فرسوده می شود و در نهايت نابود       

می گردد اين چرخش خوش سيرت تا ابد رسم اين هستی است و آنچه می ماند چيزی 

نيست جز هستی که علت و معلول هميشگی دارد. به طور کلی ويژگی خاص نوشته های 

شهريار بيگی هستی شناسی انسان است و مسائل انسان و جهان پيرامون اطراف اين 

انسان را که در نهايت به سکوت باز می گردد، مورد بررسی و تعمق عميق قرار      

 می دهد. مثل آغاز و تولد "او" که روزی در جايی آغاز شده است:

 

 "از آغاز

 حرفی در ميان نبود

 

 گفتن اين حرف 

 حرفی به ميان آورد"

 

سکوت بود، سکوت هست و سکوت خواهد بود، از سکوت آغاز می شود و به سکوت 

می رسد. همان طور که بودا به آن اشاره می کند، به "فضای ميان تهی، به خلع، به هيچ" 

هيچ گونه و شهريار بيگی به زبانی روان و امروزی، بدون  که شايد "همه چيز" است



 تشريفاتی همان را می گويد:

 

 "و حيات ما 

 پی در پی 

 بی تکرار

 

 و ابديتی 

 که تکرار نيافت" 

 

شهريار بيگی گرداگرد اين جهان و هر چه در آن هست، چرخيده است تا بار ديگر "او" 

"ما" را روشن کند، از اين مهم آگاه کند. شهريار بيگی جهان و جهان بينی خاص خويش 

را يافته است و در همه حال از آن سخن می گويد، تمامی نوشته های شهريار بيگی 

تفسيری از هستی، زبان ساده انسان و جهان آفرينش است، جهان آفرينشی که همگان را 

در خود جای داده است و همگان را به خويش، هستی خويش، هستی اين جهان مشغول 

می دارد. نوشته های شهريار بيگی ما را به عنوان خواننده اين نوشته ها با خود آشتی 

می دهد و به خويشتن خويش می خواند. خويشتنی که همانا همان اصل وجودی و پايدار 

شهريار بيگی  هستی است که در درون و پيرامون ما در نزد همگان و همه چيز هست.

به خود، به ظرفيت های پنهان خود و به "او" به عريانی درون راه يافته است و هر آنچه 

می گويد ريشه در هستی شناسی هستی و معنی اين هستی، اين زندگی دارد. هستی اين 

هستی که گويی در همه حال هست، تازه است و از هستی و تازگی آن به هيچ روی کم 

نمی شود. هستی شهريار بيگی آرامشی است که مثل شب، از کنار او به مانند رودی آرام 

می گذرد و همچون او و همۀ بينش و احساساتش بی اختيار تبديل به واژه های گوناگون 

می شود و به بيان اين شهود می پردازد. در خلوتی بی آشوب که به راز جاودانگی 

انديشه هايش "با آگاهی به تصاوير رو به زوال اشيا" به جاودانگی می رسد. انديشه ای 

ی شهريار بيگی تنها جهان بی که ريشه در آگاهی به هيچ و همه چيز دارد. جهان برا

و آفرينش برای شهريار بيگی پرسش زنده و  اسم ها و نماد ها نيست بلکه جهانمعنی 

 تازه ای است که بارها و بارها از خود و از ما در بارۀ آن می پرسد:

 

 "دنيای ما 

 به وسعت دنيايی است

 که از روياهای خود

 به اطراف خود بخشيده ايم

 

 يک ميدان 

ختمان کوتاه و بلند چند سا  



 يک زمين کوچک 

 هرگز دنيای ما نام نمی گيرد"

 

پس دنيای ما کدام است؟ شايد دنيای حقيقی ما همان دنيايی است که شهريار بيگی به آن 

رسيده است. همان هستی، سکوت ازلی و ابدی که همۀ ما را در خود جای می دهد، 

همگان آن را به عبارتی ديگر "خوشبختی" تعبير  شايد همان تنهايی و آرامشی است که

کرده اند. زبان شهريار بيگی زبانی ساده و بی آاليش است، زبانی که در پشت آن انديشه 

ای عميق "به صورتی ساده" به عمق ژرف خود می رسد و پيوسته تکرار می شود و ما 

"خواننده" را به اصل خويش باز می خواند، انديشه و پيامی که ما "خواننده" را به اصل 

خويش باز می گرداند. از ابتدای اولين نوشتۀ او در اولين کتاب تا انتهای آخرين نوشتۀ او 

در آخرين کتاب او انگار خطی ترسيم شده است که به شکل دايره از خويش آغاز می کند 

و در نهايت به خويش می رسد. شايد اصال منظور شهريار بيگی هم از بدو پيدايش و به 

وجود آوردن اين نوشته ها همين بوده است، نمی دانم اما به يقين می دانم که شهريار 

کامال دريافته است، نقطۀ آغازی  مثابه نقطۀ آغاز آن بيگی اولين نقطه در اين مهم را به

که به تدريج به خاطر حرکت "فاصله از اين نقطه" به شکل زمان در می آيد، به شکل 

زمان و گذشتن از آن جلوه می کند، همچون دايره ای به شکل دانه "هسته" که در آستانۀ 

زايش، آفرينش و هستی است با سکوتی پنهان، سکوتی آشکار، سکوتی طوالنی و بی 

 انتها به درازا و پهنای هستی، به درازا و گسترش سال های پی در پی و طوالنی هستی

 که آفرينش را آفريده است:

 

 "به من بگوی

 که چه بر جای می ماند

 جز صورت ناپيدای يک حرف 

 که عاقبت به سکوت می رسد

 

 در اين سوی

 در همه سوی"

 

، بی شک برای صفحه شش و وهفتاد يكصد در کتاب هر ،كتاب هفت در دفتر هفت

يار بيگی به خوبی شهريار بيگی امری تصادفی نبوده است چرا که از نوشته های شهر

آشکار است که او به معنی به صورت کامل "عرفان" را می شناسد. هم با "فلسفه" و 

"ودا" "هندوئيزم" "ِذن و ِذن بوديزم" آشناست، هم "وادی عشق" مولوی، شمس، خيام و 

عطار را به خوبی می شناسد. شهريار بيگی به عنوان يک هنرمند هم در نوشته هايش هم 

در نقاشی هايش پيوسته خواننده و بيننده اين آثار را به بازشناسی اين مهم باز می خواند، 



با واژه ها و رنگ های خيال انگيزش با سکوت بازی می کند، شگفتی می آفريند و 

مخاطب خويش را به ديگر سوی می رساند، به دنيا، به سکوت، جايی که تنها هستی در 

آن جريان دارد، از هستی آغاز می کند و به هستی باز می گردد. نوشته ها و نقاشی هايی 

که مخاطب را به جهانی بی معنی که شايد پرمعنی تر از جهان پيرامون مخاطب است 

پرت می کند و مخاطب را به رهايی می رساند. آنجا که سکوت، آغاز هستی، آغاز 

زندگی است و هستی، زندگی تنها دليل بی اعتبار هستی، دليل بی اعتبار زندگی و زنده 

بودن می شود. در مجموع مجموعۀ هفت کتاب "سکوت" که در زيرمجموعه هفت کتاب 

است صورتی  " انتشار يافتهباد" "خاک"اثير" "آتش" "آب" " "سکوت" "صدا"  يا عنوان

قائم به خويش و متفاوت از نوشته های موجود در فضای امروز شعر و ادبيات ايران 

واژه ها به مون، چه به لحاظ زبان و استفاده از ترکيب دارد. اين تفاوت چه به لحاظ مض

خوبی در اين آثار ديده می شود. نوشته ها عمدتا نتيجه تامل و انديشه است و زبان و 

پيامی ويژه به خود دارند که واقعيت را به گونه خود بازگو می کند. واقعيتی که اگرچه 

 هست گوئيا در اين نوشته ها به گونه ای ديگر بازگو می گردد:

 

 " از مشرق فلق

 تا مغرب شفق

يک نام دارد  همه  

 امروز 

 

 راستی

 امروز برای ديگران

 چه کردی"

 

در اين جا مايل هستم و می خواهم جدا از کلی گويی های باال يکی از نوشته های 

شهريار بيگی را با معيارهای زيباشناسی امروز مورد بررسی قرار بدهم تا شايد خوانندۀ 

شهريار بيگی بيشتر نزديک بشود.  نوشته های آن بتواند به منطق اين نوشته از مجموعه

اگرچه اين تفسير من از اين نوشته است و مسلما به تعداد خوانندگان و مخاطبان اين 

 نوشته شايد بتوان برداشت های گوناگونی را از اين نوشته پيدا کرد:

 

 "صدای تو 

 مرا اميدوار می کند

 همچون صدای او 

 که مرا



 به خود می آورد

 

رد زندگی هم آوازی دا  

 کوره راه های دور افتاده هم 

 آوازی دارند 

 طاق های شکسته هم 

 آوازی دارند 

 مردمان فراموش شده هم 

 آوازی دارند"

 

به سطر نخستين و سطر بعد در قسمت اول نوشته "صدای تو مرا اميدوار می کند" توجه 

کنيد، بارها برای ما پيش آمده است که در برابر کسی همين جمله کامل را بر زبان 

بياوريم البته با اين تفاوت که بگوييم "حرف های تو مرا اميدوار می کند" توجه کنيد، 

حقيقتا معلوم، روشن نيست که نويسنده، شاعر "شهرياربيگی" چه صدايی را می گويد. از 

زمزمه تا آواز هر صدايی را می توان با تجربه های خود "خواننده" حدس بزند و چه 

خوب است که نويسنده، شاعر تو "خواننده" را هم در ساختار حسی نوشته، شعر خود 

مشارکت و  دخالت می دهد و اين احترام و همراهی عادت و حقی است که شهريار بيگی 

برای ديدار کننده و خواننده آثارش به صورت آگاهانه قائل می شود که در اين مهم 

پيوسته در هنگام بازخوانی اين آثار با اين آثار همراهی کند. روی واژۀ "صدا" مکث و 

تکيه می کنيم. چرا که صدا اولين عنصری است که ما را به منطق نوشته، شعر دعوت 

می کند. يکی از ويژگی های هنر امروز "در هنگام اجرا"  خط و کنشی است که يک اثر 

از خود "در اثر توجه مخاطب" بروز می دهد و به اين صورت بر ذهن مخاطب تاثير 

می گذارد، وگرنه تمامی اين معنی که پيوسته در آثار هنری و ادبی تکرار می شود پيش 

تمدن انسانی به گونه های ديگری نيز  شاعران و هنرمندان ديگری در گذشتۀتر توسط 

تحت تاثير گرفتن از يک اثر باز کاشف شکل تازه  گفته شده است و مخاطب در اين جا با

ای از همان معنی کهن و پايه ای در هستی تمدن انسانی است و اين درک فردی مخاطب 

از يک اثر است که اثری هنری يا ادبی را در مجموع با معنی يا بی معنی برای مخاطب 

آن می سازد. هنر و زبان امروز هم از شكل به وجود آمدن و چگونگی بكار گيری آن و 

تاثير آن بر مخاطب در جهان امروز ارزشيابی می گردد. ما بايد متوجۀ اين مطلب باشيم 

 و درونی نيروی از اندازه چه تا هنرمند يا شاعر كه ببينيم كه كنيم دقت موضوع اين به و

ناشناخته و به زبان منحصر به فرد خود برای به وجود آوردن يک اثر بهره گرفته است. 

و همين بهره برداری خاص او از اين زبان و شکل استفادۀ آن است که باعث منحصر به 



فرد بودن يک اثر می شود و اين اثر را از ديگر آثار به وجود آمده جدا می سازد، 

ارزشی تازه و منحصر به فرد به اين اثر می دهد. صحبت پيرامون سطر اول و دوم 

نوشته را به اين صورت به پايان می بريم و به دنبالۀ بحث و بررسی نوشته، شعر مورد 

 نظر با بازخوانی سطر اول و دوم آن در زير ادامه می دهيم:

 

 " صدای تو 

 مرا اميدوار می کند

 همچون صدای او 

 که مرا به خود می آورد"

 

. "تو" و "او" که آشکار "تو" و "او" هر دو يکی هستنداين  گويی در اين جا توجه کنيد که

نيستند، غايب هستند و تنها از طريق "صدا" شاعر، نويسنده را اميدوار می کنند. در اين 

جا بايد متوجه اين مهم نيز بود که تا اين جا زبان شعر و تصوير ساخته شده در آن توسط 

شهريار بيگی چقدر حس چندگانۀ ما را مجذوب خود کرده است و بعد در ادامه نوشته به 

 صورت زير می خوانيم و ادامه می دهيم:

 

دارد آوازی هم زندگی"   

هم افتاده دور های راه کوره   

دارند آوازی   

هم شکسته های طاق   

دارند آوازی   

هم شده فراموش مردمان   

  "دارند آوازی

 

که با خواندن اين چند سطر آخر بيشتر منتظر و کنجکاو می شويم و توقع بيشتری از 

شاعر،نويسنده پيدا می کنيم و از او با اشتياق و انتظار حسی می خواهيم که بيشتر ما را 

به عمق و معنی نوشته او نزديک کند و به خودمان می گوييم ای کاش نويسنده، شاعر، 

آوازهای طاق های شکسته، راه های دور افتاده و مردمان فراموش شده را هم برای ما 

می خواند و تعريف می کرد. يا اين که به اين صورت اين نوشته به صورتی حدس و 

گمان ما را از اين صدا به صورت وهمی خوشايند در ذهن ما می سازند و پژواک و 

تکرار می کند. آواز و صداهايی که ما را با کشفيات حسی نويسنده، شاعر به گونه 

منحصر به فرد "برای هر مخاطب" آشنا می کند و به آن نزديک می سازد. به اين 



صورت است که در می يابيم که شهريار بيگی به عمد، آگاهانه ما را از جهان معمول، 

جهان سطح به عمق اين جهان و جهان غير معمول و ناشناخته ای پرتاپ کرده است که 

ت که بودن و به کلی ذهنی، خيالی و منحصر به فرد نويسنده، شاعر در نوشته او اس

همراهی کردن با اين حس موجب لذت بردن خواننده "مخاطب" می شود.  در جايی که 

مخاطب را بر آن می دارد که با نوشته و دنيای آن در همه احوال شريک شود و به 

و با هر بار تکرار  نادر زبانی تکرار کندصورت پيوسته اين نوشته را به مثابه يک اتفاق 

را به گونه ای ديگر  از خواندن اين نوشته دريافت کند و آنای درک و احساس تازه 

، گونه و حالی که آن سوی اتفاق، آن سوی زمان و مکان حاضر است.ددرياب  

 

 "و آواز همسرايانی 

 که در دوردست

 منزل گزيده اند 

 

 فراغت متصوف

 سريرت متعال" 

 

 

 آرش

 اوت دوهزار ميالدی 

      سوئد 

 


