
١ 
 

  خلوت اشیاء سفر به روشنیِ
  

  5/2/1394اندیشه، شنبه، مورخ:  نامه فرهنگی، خبري، اجتماعی و ادبی صبحهفته :منبع
  

به نظر  احوال غریبی که نظیر غم، شادي، یأس، دلهره، اضطراب... عاشقی از احوال اگزیستانسیل انسان است؛ 
خی ، به تعبیر بر» مرگ آگاهی«توان نظیر آنرا در میان  دیگر موجودات زنده سراغ گرفت؛ همانگونه که ب رسدمین

سراغ امعه انسانی در جتوان آنرا میفقط شود و تنها در میان انسانها یافت میاگزیستانسیالیست، از فیلسوفان 
داند که ودي است که مینسان تنها موجا؛ اما کشندو روي در نقاب خاك می میرندگرفت. تمام حیوانات می

 و آرزو کردنهمچنین است نفرت ورزیدن اندیشد. به زوال و نیستی خویش تفطن دارد و درباره آن میمیرد  و می
و سراغ  مختلف رصد کرد روانی هايي گوناگون، با تیپولوژيرا در میان انسانهاتوان این احوال که تنها می

  .گرفت
توان  عشق افالطونی را از عشق غیر افالطونی  و رمانتیک تفکیک میدرباره عشق،  بندي کالنسیمقبنا بر یک ت

زوال و فنا ستخوش ضعف و غیر زمینی است و با گذشت زمان، ددر عشق افالطونی، معشوق  کرد و بازشناخت.
محبوب ازلی در  در امر بیکران و با او یگانه گشتن. این نگاه عبارتست از  فناي ه درشود؛ رابطه عاشقاننمی

د گرد؛ بر دامن کبریاییش ننشینبا گذر زمان، هاي عموم عرفاي ادیان ابراهیمی  چنین معشوقی است و نوشته
، عشقی که با زندبراي او رقم میبه هستی د و نگاه و نگرش نوینی بخشاي به عاشق میمعشوقی که وجود تازه

بهترین چیز رسیدن به نگاهی است که از « :رسددلیري و شجاعت و خطر کردن در میزهره شیر و دیده سیر و 
کند و نسبت به میبا عاشق وفاداري انگارند که میخدا را چون معشوقی ، عرفاي مسلمان ». حادثه عشق تر است

که کند؛ روي برگرفتنی جفا پیشه میگیرد و ي بر میاز عاشق رو گاهی از روست؛ در عین حال ، هرادهاو گش
  : ب وبیداري او را مختل می کنداو زندگی متعارف و خو کندمیعظیم  روحی  هاي دچار قبضالک را س

  شودی تو به سر نمیـا روي بــاه سوي جفا روي              آنِ منی کجــا روي گـــوي وفــگاه س
  شودبی تو نه زندگی خوشم بی تو نه مردگی خوشم               سرز غم تو چون کشم بی تو به سر نمی

  1شودمیـو به سر ناي، بی تام گسستهوز همهاي               تهـسـش مرا بشــرا ببسته اي، نقــخواب م
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عین  روحی، سرگذراندن جزر و مدهاي و از وجوديي هاو تالطم زیر و زبر شدن ها نای ، نفسِدر این تلقی
  رساند تا هاضمه فراخ و سعه وجودي بیابد:سلوك است و سالک طریق را مدد می

  
  ببر، هیچ مگواي نشسته تو در این خانه پر نقش و خیال                            خیز از این خانه برو رخت 

  2فت می باش چنین زیر و زبر هیچ مگوگقتم این چیست بگو زیر و زبر خواهم شد                           گ
                                                                                 

  
و معبري  و آنرا به منزله پل نداهکرد ق زمینی را تأیید حال، برخی از عرفاي مسلمان  نظیر مولوي عشدر عین 

  براي پاي نهادن بر بامهاي آسمان و احوال خوش معنوي را نصیب بردن: اندانگاشته
  د                                  او ز حرص وعیب کلی پاك شدـاك شـقی چــهر که را جامه ز عش

  هاي ماــیب جمله علتـــاي طب                          ق خوش سوداي ما        ـاد باش اي عشـش
  ون و جالینوس ماــاي تو افالط                    وس ما               ــامـوت و نــخــاي دواي ن

  3عاشقی گر زین سر و گر زان سراست                                    عاقبت ما را بدان سر رهبر است
  

 مبارك است؛ هم عشق زمینی و هم عشق آسمانی؛ در عشق زمینی، ورزي، مطلقِ عشقمولويبراي عارفی چون 
 ، شود و از غیربوب میبیند و معطوف به محر میان نمیخود را درابطه عاشقانه با دیگري است، که درگیر  یعاشق

 شود.کم براي چند صباحی، غافل می دوزد و از خویشتن، دستدوست  چشم میچهره گیرد و در روي بر می
، امري یفتگی و از میان برداشتن خود کاذب و فربه شدهبر  خود ش براي فائق آمدنِبا محبوب،  مواجهه گونه این

فراچنگ  و  هاي آسمانبر بامنهادن  يسالک مستعد  پاعشق زمینی،  . پس از تحقق تجربهیرفتنرگمبارك و باست 
 ها از میان برداشتههایی که در آنها، فاصلهتجربه ؛شودهاي باطنی  میو از سرگذراندن تجربه آوردن عشق آسمانی
  شود:مییکی » او« با گردد  و و عارف در امر بیکران مستحیل می  ریزدشده و مرزها فرو می

  ن میان که منمـدرایــان انــو میــک»                                    ان آورــــرار در میــاس«ی ـگفت
  ین دو گم شد در آن جهان که منماان مرا مطلب                                     کــاین جهان و آن جه

  ران که منمــحر بیکـجب بــوالعـب  بحر من غرقه گشت هم در خویش                                   
  4ین عیان که منمابود در ه ن چــعی                         ان تو عین مایی گفت            ــگفتم اي ج
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و  می زیسته در این زمانکه  مدرنیک سالک  ، به مثابهنیز سپهريسهراب از عرفان کالسیک که بگذریم، 

از  ،هشت کتابدر  بخشید؛سامان می و گرفتپی میدر جهان راززدایی شده کنونی هاي معنوي خویش را دغدغه
  گیرد:پرده برمی»  عشق«تلقی خویش از مفهوم درك و 

  
ها کند مأنوس/ و عشق، تنها عشق/ مرا به وسعت اندوه زندگیو عشق، تنها عشق/ ترا به گرمی یک سیب می«
...و عشق/ سفر به روشنی اهتزاز خلوت اشیاست/ و عشق/ صداي  /مرا رساند به امکان یک پرنده شدن /برد

شوند کدر/ همیشه عاشق هایی که مثل نقره تمیزند / و باشنیدن یک هیچ می...صداي فاصله فاصله هاست/
  »)مسافر«، هشت کتابسهراب سپهري، ؛ (»تنهاست/ و دست عاشق در دست ترد ثانیه هاست

...چکچک چلچله از  شنوم/من در این خانه به گم نامی نمناك علف نزدیکم/ من صداي نفس باغچه را می«
باز و بسته شدن پنجره تنهایی/ و صداي پاك پوست انداختن مبهم عشق/ جریان گل  سقف بهار/ و صداي صاف

تر عشق/ روي موسیقی میخک در فکر/... و صداي کفش ایمان را در کوچه عشق/ و صداي باران را روي پلک
  )   »صداي پاي آب«(همان،» غمناك بلوغ

یک کوچه تنهاترم/  بیا تا برایت بگویم چه در ابعاد این عصر خاموش/ من از طعم تصنیف در متن ادراك « 
؛ »کرد/ و خاصیت عشق این استاندازه تنهایی من بزرگ است/ و تنهایی من شبیخون حجم ترا پیش بینی نمی

  )»به باغ همسفران«، شعر (همان، حجم سبز
به شیوه باران پر ترین انحناي وقت خودش را/ براي آینه تفسیر کرد/  و او به شکل خلوت خود بود/ و عاشقانه«

؛ »ردکهمیشه کودکی باد را صدا می شد/از طراوت تکرار بود/ و او به سبک درخت/ میان عافیت نور منتشر می
 »)دوست«(همان، حجم سبز، شعر 

  
رسد و تعلقات در می 5است که با سبکباري و سبکبالی و ترك  عاشقی براي سپهري نحوه اي از وجود

هاي دور شدن است. سوي خلوت اشیاء و درجا نزدن و عبور کردن و هم نورد افقکننده سفر کردن به تداعی
هاي خود نیست؛ بلکه  بیش از هر ها و برخورداريمشغول داشتهدل اشق چندان تخته بند اینجا و اکنون  وانسان ع

هاي نرم شتبندکفشش به انگ«یابد، مسافري  که مدام در سفر است و چیز خود را در این عالم مسافري می
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العین  دیدن و  يأتعلقی را  به رو بی عشق، سفر به سوي خلوت زندگی است ».فراغت گشوده نخواهد شد
فضاهاي جدید را ه پر کشیدن و ندالفارغدن و پرواز کرپرنده شدن و  عنان است با تجربه کردن؛ عشق هم

گوید، چندان به وقتی از عشق سخن می ، سپهري،آیدبر می هشت کتابدرنوردیدن و کشف کردن.  چنانکه از 
پهري که همزمان با دوست س بر خالف فروغ فرخزاد، آورد؛نظر ندارد و آنرا بحساب نمیعشق رمانتیک و زمینی 

او،  انگیز، در اشعاررمانتیک دل قِعشو  است 6د و به لحاظ فرم، اشعار او نظیر سپهري پر از تصویرسرواو شعر می
با   هشت کتابعاشقی در  ، عالوه بر اینبه زیبایی به تصویر کشیده شده است. »  تولدي دیگر«در دفتر  اًخصوص

؛ تنهایی »عاشق در دست ترد ثانیه ها ستدست «هري، عاشق همیشه  تنهاست و عنان است. از نظر سپتنهایی هم
 که جهان را تیره و سرد و زمستانی اي تنهاییست؛ نظیر تنهایی کامو، تنهایی تلخ و سیاه مد نظر سپهري نه از سنخِ

ائق آمدن ف ؛ کهاست ناظر به سرشت سوگناك هستی کند؛ بلکه تنهایی معنويِربه میو به خود وانهاده شده تج
 شود.گاه محقق نمیاست و هیچ ال، در زمره تمنیات مح زیدکه سالک در این دنیاي خاکی می برآن، مادامی

شود و از آثار و برکات آن  و اگزیستانسیلاین تنهایی معنوي  دچار کند کهتوصیه می طریق ي به سالکسپهر
عبارتی که به ییالق ذهن وارد شد:/ وسیع باش و تنها، و سر به زیر و  /چه خوب یادم هست: «گردد برخوردار

نها هاي دیگران و آتمجیدها و تقبیح دل ندادن به داشتن و ، وسعت مشرب و هاضمه فراخدر نگاه سهراب». سخت
معنوي  بودن با تنهایی و استوار چون کوه محکمو  سر به زیر و متواضع بودن را پشت سرنهادن و در عین حال 

عالوه  کند.که همیشه هست و وجود سالک را، ولو براي مدت زمانی کوتاه، ترك نمیاي قابل جمع است؛ تنهایی
با  و است البته نه غم سیاه که ناظر به امور روزمره زندگی  ؛عجین استخوردن این تنهایی با غم  بر این،
با ماللت و پریشانی و  و عجین است هاحسادتها و ، تمناهاي برنیامده، رقابتهاو تلخی هاها، یأسحسرت

 ؛ ترنمی که »م موزون حزنترن« از جنس و ست غم سبزي که ناظر به  رد وحدت اشیابلکه  ؛رسددر می پشیمانی 
  .7»شنیده خواهد شدابد   تا به«و  نهدل انگشت تأکید میبر ممکن نبودن وص

این ؛ مدلول »ستت جاريسایه نارونی تا ابدی«و در این تنهایی » نشئه تنهایی استحیات«از منظر سپهري،  
هم در این  فائق آمد و از آن عبور کرد. عاشقیازلی  توان بر این تنهایی ت که به هیچ نحوي نمیسخن این اس

و  سبز  غماز را  تواند سالککند و نمییت میاعاشق هدبودن را به سبکبالی و پرنده صفت باري و میان، سبک
مند است و تخته بند تن مکان مند وکه انسان  زمان ؛ مادامیبرهاند» هجوم خالی اطراف«و  تنهایی اگزیستانسیل 
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مؤلفه دیگر عشق در نظام کند. گریبان او را رها نمی، غم سبز تن و مجالی براي از خود بدر آمدن ندارد؛خویش
  است:  و مواجهه با مهابت هستی سلوکی و عرفانی سپهري، حیرت کردن و دچار بودن

(همان،  ؛»ک دچار آبی دریاي بیکران باشددچار یعنی /عاشق / و فکر کن که چه تنهاست/ اگر که ماهی کوچ«
  »)مسافر« 

است/ و در آن عشق به اندازه پرهاي صداقت  کوچه باغی است که از خواب خدا سبزترنرسیده به درخت/ « 
پیچی/ دو قدم آرد/ پس به سمت گل تنهایی میآبی است/ می روي تا ته آن کوچه که از پشت بلوغ سر بدر می

« حجم سبز، شعر  ؛ (همان،»مانی/ و ترا ترسی شفاف فرا می گیردمانده به گل/ پاي فواره جاوید اساطیر زمین می
  »).نشانی
کار ما نیست شناسایی راز گل سرخ/ کار ما شاید این است/ که در افسون گل سرخ شناور باشیم/ پشت « 

نام را باز ستانیم از ابر/ از چنار، از پشه، از  بار دانش را از دوش پرستو به زمین بگذاریم/..  دانایی اردو بزنیم/
  )»صداي پاي آب«(همان، » کار ما شاید این است/ که میان گل نیلوفر و قرن/ پی آواز حقیقت بدویم... تابستان/

بندد؛ حیرتی که  گاه از وجود او رخت بر نمیعاشق دچار عظمت دریاي بیکران هستی است و این حیرت هیچ
ترسی « با همراه  ،فکرياحراز بلوغ ز ترك  شاهدهاي عهد شباب فکري و پس ا ناظر به مهابت هستی است و

هشت است که  سپهري، به گواهی  برانگیزدر عین حال، تأملکشد.  رسد و سالک را در کام میدر می» شفاف
هاي آورد؛ عشقی که ناظر به انسانبه میان نمینیست و از آن چندان سخن  8مفتون عشق نوع دوستانه، کتاب

نزد  .مشغول ایشان بودن در آن محوریت داردلها و دپرداختن بدانو دار پیرامونی است  گوشت و پوست و خون
کاستن آنها برآمدن جزء هاي ایشان شدن و از پیسپهري، پرداختن به انسانهاي رنجور و بینوا و شریک درد ورنج

و » افتادهجوم حقیقت به خاك «توان از به تعبیر دیگر، می و سلوك معنوي نیست. عشق ورزيهاي ضروري مؤلفه
شود و  صداي که درآن بهت پرپر می را  شنید  و بر فراز آبگیري پاي گذاشت» طنینی از برخورد انگشتان با اوج«

 و  ایشان  بود خوارانسانهاي رنجور گذر کرد و غماز معبرِ  لزوماًبدون اینکه  آید به گوش دوست؛دوست می
  .هایشانشریک درد و رنج

    
هاي چندي است: سپهري متضمن مؤلفههشت کتابتوان  چنین انگاشت که  عاشقی در آنچه آمد، می بنابر

از  و رمانتیک هر چند، فروغ فرخزاد درکی زمینیحیرت.  و معنوي تنهاییسبکباري، سبکبالی، ترك تعلقات، 
؛ اما سپهري چنین »ینهاي جنوبروشن طلوع بی غروب است و آفتاب سرزم«مفهوم عشق  دارد؛ عشقی که 

بر خالف  ،در عین حال، سپهري ناظر به این سنخ احوال نبوده است.از عشق ندارد و تجارب عاشقانه او  تصویري
                                                             
8 . altruisitic 



٦ 
 

وس است؛ از بیشتر  با تنهایی معنوي خویش مأنبلکه دایی نیست؛  ج چندان در اندیشه عرفاي کالسیک،  برخی از
بر فراق رساند تا  د و سالک را مدد میکنمی ود عاشق را تسخیرتمام وج شکرینی که  شورمندانه رو از عشقاین

ی ندارد و از آن ذکري ، نصیب چندانرا فراچنگ آورد و ابتهاج باطنی و کیمیاي وصال فائق آید خویشوجودي 
 ، بیش از هر چیزابدي ، افزون بر تنهایی معنويِنین انگاشت که  عاشقی  براي سهرابتوان چآورد. میبه میان نمی

است؛ سفري  هم عنانفر کردنِ به سمت بی سو رها شدن  و  پوست انداختن و سحیرت کردن و حزین بودن و با 
مقومات آن است، نه رسیدن به مقصد و در راه بودن و مسافر بودن از  نهایتی بر آن متصور نیست و نفسِ  که

  صد و نهایتی در کار نیست:مق اساساً؛ که و معین از پیش معلوم غایتی 
...کجاست جاي رسیدن و پهن  هنوز در سفرم/...مرا سفر به کجا می برد؟/ کجا نشان قدم ناتمام خواهد ماند/«

« (همان، » کردن  یک فرش/ و بی خیال نشستن/ و گوش دادن به/ صداي شستن یک ظرف زیر شیرمجاور؟
  »). مسافر


