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  چه درونم تنهاست
  

  13/7/97سایت زیتون، روز جمعه، مورخ:  :منبع
  

 »فلسفه الجوردي سپهري« ، »در سپهر سپهري« تا کنون سه  اثر ». از بخت شکر دارم و از روزگار هم«اشاره. 
سهراب سپهري منتشر کرده  ي اشعار و نوشته هايرا ناظر به مضامین عرفانی و معنو» حریم علف هاي قربت« و 

 است؛ چهارمین کتابم درباره نظام معنويِ سپهري، سالک مدرنِ» نبض خیس صبح« ام. جستار پیش رو، فصلی از 
تدا به . در این اثر، که در ابانس بسیار داشت ،»تنهایی معنوي«کاشانی که دلباخته باد و باران و بیابان بود و با 

منقح و  شکلو  گشتشمسی برگزار  96سال در » بنیاد سهروردي« در  سیزده جلسه اي صورت درسگفتاري
 معنوي سپهري صورتبندي و ؛ تتمه تامالتم درباره میراثدرآمده  »نبض خیس صبح«  به صورت  ویراسته آن

از مجموعه نامه هاي سپهري که  ،»اطاق آبی« و » هشت کتاب« افزون بر  ،شده است. براي انجام این کار نجاندهگ
انده گنج ،به کوشش پریدخت سپهري ،»هنوز در سفرم: شعرها و یادداشت هاي منتشر نشده از سپهري« در  اثر 

ر بناست کتاب تا سه ماه دیگ است.» نبض خیس صبح« فصل دومِ  ،»چه درونم تنهاست«شده؛ نیز بهره برده ام. 
  .رار گیردو پیش چشم عالقه مندان ق منتشر گردد

  
ه ام رفتدر نظر گ براي در این فصلبحثی که  عرضه کردم.سبیل مقدمه  در فصل نخست، پاره اي از نکات را بر

 به آن خواهم پرداخت، هشت کتاب )تفسیر موضوعی و مفهومی(مفهومی و موضوعی  و با عنایت به مواجهۀ
تلف سپهري و استشهاد به اشعار مخ هشت کتابیت بنا دارم در باب تنهایی به روا ».تنهایی«عبارت است از مفهوم 

 »تنهایی معنوي«که من از آن به را چه ، یا آن»تنهایی«حدود و ثغور  ،حجم سبزو  مسافردر دو دفتر  خصوصاً ،او
پاره اي تفکیک ها و توضیحات مفهومی در ابتداي بحث به نظرم رهگشاست  با شما در میان بگذارم. ،تعبیر می کنم

  سازد.ح تر و روشن تر را منقّ هشت کتابو می تواند مراد من از این مقوله و تفسیرم از 
 آقاي سیامک نیکويبا ترجمه ، آنتوان چخوف سوگوارياین اواخر داستان  از قضا ما چند نوع تنهایی داریم؛

که فایل صوتی  ،، نویسنده ایتالیایینوشته آلبرتو موراویا ارتباطهمچنین داستان  مناسبتی می خواندم.را به  ،گلشیري
 زا به معنایی سوگواريو هم داستان  ارتباطهم داستان  شنیدم.قصه اجرا شده بود  که در رادیواین داستان را 

از  نمود،چه که امروز ناظر به اشعار سپهري طرح خواهم یاد می کند که همه ما با آن آشنا هستیم؛ آن »تنهایی«
عنایت  ي باقدر ذهن خواننده رااین را گفتم تا  حیثی قرابتی با این معناي از تنهایی دارد و از حیثی قرابتی ندارد.
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واهم باز خبه داستان چخوف و موراویا  می کنم؛ سپساقامه  نظر دارم، که مدرا آن تفکیک مفهومی  در ادامه بِگَزَم؛
  سپهري می روم. حجم سبزو  مسافرو پس از آن به سر وقت  گشت

نی کسی یع سخن می گوییم؛ تنها می بینم و می یابم ،ما یک وقت از تنهایی به مثابه این که من خود را در جمع
 ،کنید ه زنی، یا می توانید گماناگر دیده باشید سخن من را چنان که باید نمی فهمد. این یک معناي تنهایی است.

گله از این می کنند که سخنانشان  ،چه در مغرب زمین و چه در میان ما ،از روشنفکران برخیوقتی که فی المثل 
ممکن  کسی می کنند. این امر اختصاصی به روشنفکران ندارد؛به این معنا از تنهایی اشاره  ،خوب فهم نمی شود

مونس و کسی که  یعنی همدم و ین معنا خود را تنها بیابد؛به ا است در خانواده یا حتی در میان دوستان خود
ت داشتن دوسدر مقاله و  هبوط در کویر مرحوم شریعتی در کتاب سخنان او را فهم کند پیدا نکند یا کم پیدا کند.

پیدا ا رکسی ، که اگر یا براي ایشان توضیح می دهد ،به خوانندگان خود نصیحت می کند از عشق برتر است
 کسی که دوست به این معنا باشد و است، یا به قول او خویشاوند است، کفایت می کند؛کردید که با شما همدل 
سفره  ند؛ه شریعتی بیش از این مراد می کالبت .بگشایدسفره دلش را پیش او  ند وکهمدلی  فرد بتواند با او احساس

 ، که در جاي خود خیلی هم نیکوست؛هاي زندگی گفتندل را باز کردن یعنی درد دل کردن  و از گیر و گرفت 
ه فالنی و ، اما بداشته باشید که نتوانید به من بگویید سخنیممکن است شما  مه ما به چنین افرادي نیاز داریم.ه

به قول  ،»آوند« به اضافۀ» خویش«اما او از  .در زندگی هاي ما این قصه رخ داده است کامالً بهمانی بگویید.
سی از ک دوست داشتن از عشق برتر استدر ابتداي مقاله یاد می کند. جدا کرده،  »وند«را از  »خویش«ه خودش ک

می گوید که پیدا  یاد می کند که به لحاظ وجودي با من یا شما یا هر کسی هم افق باشد و به همین خاطر هم
  ها کار صعب و سختی است.کردن یکی از آن

من کمتر همدمی در هستی پیدا می کنم و اگر یک یا دو  کهما یک وقت از تنهایی به این معنا سخن می گوییم 
ما خود همین ش اما .دیگر به آن معنا تنها نیستم ز این حیث تنهایی من رفع شده است وا را بیابم، آنگاهیا چند نفر 

دل و ارفم یک هماین که من در زندگی متعنخست  ید:، دو شق بدانید و در نظر بگیرمطابق توضیحی که دادم ،را
از تنهایی  این به یک معنا من را ؛کنمتوانم با او سخن بگویم و درد دل که ب بیابمیار و موافق  دوست شفیق، رفیق،

ی . این را خوب میعنی در بالد خودمان نیستیم ،من و شما که در غربت زندگی می کنیم خصوصاً ؛به در می آورد
احساس می کند که از جمع جدا افتاده و در بالد غربت  ییعنی آدم ،ی و البته مهم از تنهایی. آن معناي ابتدایفهمیم

زندگی می کند، براي کسانی که مهاجرت می کنند یا براي کسانی که محل کار خود را عوض می کنند، براي 
 می بینند، بسیار مأنوس است.را تنها خود و لوف به هر علت و دلیلی رخت بر می کشند از دیار مأ کسانی که

 دهد. یرخ م ها بعضاًدر این نوع سفرها و تغییر محیط  افسردگیاضطراب و  حتی پاره اي از بیماري هاي روحی،
شتر نیز پیمعناي دوم از تنهایی همان نوع تنهایی است که  این به خاطر تنها شدن به آن معنایی است که ذکر کردم.
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نیاز  ممکن است زمان بسیاري آن پیدا کردن ، کهکندنقل کردم که کسی خویشاوندي پیدا تی و از شریع ذکر کردم
و چه بسا پس از دهه ها چنین  ،داشته باشد و شخص باید تمهید مقدمات بکند و بسیار جد و جهد داشته باشد

» ویشاونديخ«وابطی که افراد رابطه میان موالنا و شمس تبریزي یا پاره اي دیگر از این نوع ر مانند را بیابد؛کسی 
 ،صالح الدین زرکوب و موالنا و همچنین رابطه حسام الدین چلبی با موالنا ماجراي در یعنی همجنسی می یابند.

را می رباید که متوجه  پاره اي از مواقع کسی چنان دلت از پیِ دل بردن است.بوي جنسیت خود موالنا به قول 
است. آن  آنق آمدن بر با او هستی. این هم یک معناي تنهایی و فای سجنس و هم روح و هم نفمی شوي هم

وف لچنان که گفتم سویه هاي فیزیکی پررنگی دارد؛ یعنی من از محیط مأو  عمومی تر و کالن تر استمعناي اول 
اما باز هم متصور است که اگر آن انسان  ،معناي دوم شخصی تر است ، تنها می شوم.خود که جدا می افتم

  می کنیم.از این تنهایی رهایی پیدا بیابیم، جنس را شاوند و روح همیخو
نجه بیشتر با آن دست و پ هشت کتابکه به نظرم سپهري در  متصور استاما یک معناي سومی از تنهایی هم 

م الدر ع؛ یعنی شخص خود را تنها می یابد؛ و آن عبارت است از تنهایی اي که هیچ درمانی ندارد ،نرم کرده است
به سخنی  .، به این معنا که آمدنی نیست1کسی نمی آید هیچ ،به تعبیر آن روانکاو مشهور ،و نهایتاًتنها به دنیا آمده، 

 گرفتنکه به رغم همه قرار  )3کند(تجربه می چنان تنهایی عمیقی را در خود می بیند  2به لحاظ وجوديفرد  دیگر،
همان گونه  ،که انسان تنهاست دارداذعان می  نهایتاً ،یافتن یک یار موافق و همدل و همجنس محافل و حتیدر 

چگاه هیاین تنهایی  .تنها از دنیا رخت بر خواهد بستروزي که تنها به دنیا آمده است و تنها خواب می بیند و 
مچنین ه .رنگ استپر نیز سپهري که در اشعار است اگزیستانسیل تنهاییِ هماناین  گریبان او را رها نمی کند.

هایی نیز دلمشغول تنبه نوعی می بینید که او  ،میالن کوندرا را می خوانید بار هستیرمان  وقتی به عنوان مثال
  .معنوي به معناي فوق است

صه ق آنجا،در و نوع اولیه تنهایی اشاره می کند. به نوعی به یکی از آن د سوگوارينتوان چخوف در داستان آ
که فرزندش را از دست داده و هیچ کسی حاضر نیست به حرف دل او  سورتچمه چی پی گرفته می شودیک 

 ولی کسی به حرف او ،مشغول مسافر کشی است ،ز شوروي سابقشب سرد و استخوان سودر  سپارد.گوش ب
سوار  همه کسانی که بش درد دل می کند، چراکهبا اس نهایتاً و از این بابت بسیار ناخرسند است. گوش نمی کند
هیچ کدام به  ،بروند کلوبآمده اند یا می خواهند به  کلوبچه آن جوان هایی که از  ،می شوندبر سورتمه او 

 اویا هم کم وآلبرتو مور ارتباطداستان  همان معناي اول یا دوم از تنهایی است.این  .حرف او گوش نمی سپارند

                                                             
1. nobody is coming 

2. existential 

  نصیب همگان نیست!امر البته این .   3
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اما  ،ندکتواند ارتباطی با دیگران برقرار ن است که قهرمان داستان نمی کید بر آدر آنجا تأ بیش از این سنخ است؛
وجه می مت ،کندران خود در اداره ارتباط برقرار مل می کند که به چه معنا نمی تواند با همکاهنگامی که بیشتر تأ

ست و به حرف هایی می زنند که حرف هاي کلی ا در گفتگو هاي روزمره آنها نمی تواند شرکت کند. شود که
بین  هدرباره این که فاصل چیزي اضافه نمی کند؛ به عنوان مثال پیشتر در اخبار خوانده است بر آنچهقول خود او 

 ،را عوض بکنی دو شهر در ایتالیا را می توان در دو ساعت یا دو ساعت و نیم یا سه ساعت رفت؛ اگر اتومبیل
یلی از مواقع می بیند که گوش می کند ولی چنگی به که خ ،چقدر فاصله کم می شود یا در باب مسائل دیگر

ار برقرد که تو اهل ارتباط نکه به او انتقاد می کنهم همکارش  .شودی زند که بخواهد وارد این مباحث دلش نم
اي داستان در انته من اهل ارتباط برقرار کردن نیستم.مل می کند می گوید به این معنا ، با خود که تأنیستی کردن

راي که به همراه همکاران نشسته اند و ب راجع به سیگار و توتون در اتومبیلی فی المثل ی می کند که نهایتاًهم سع
یک  گوید من انگار مثلمی ،نظر می کند ، اما وقتی که به احوال خویشکندپیک نیک می روند سر صحبت را باز 

 بخش کوچکی از زیر یخ رفته است و دیده نمی شود و کوه یخ می مانم که بخش زیادي از من زیر آب است یا
ن م اما ؛همان بخشی از من است که کارمند بانک خصوصی است ،که بیرون آمده است؛ آن بخشمن بیرون آمده 

 متواناما نمی  ،مل می کنم، انسی با خلوت خود دارم؛ در باب زندگی تأدارم خیلی احوال شخصی هم براي خود
ر نهایت د تباط برقرار کردن نیستم!متهم می شوم که اهل ار ،تا حرف می زنم سخن بگویم؛ راجع به این با کسی

د یا با ایشان از این در مسیري که به نوعی همرنگ جماعت بشو؛ یعنی همین مسیر را اختیار می کند هم ظاهراً
ه نه می فهمم و ن د احتماالًمی گوی ؛درباره احوال وجودیشان سخن بگوید که با آنها بنشیند و؛ نه این شودوارد 

آلبرتو موراویا را می  ارتباطاست که چه ما وقتی داستان فوق این  مرادم از توضیحات ، هیچ کدام!قدر می نهم
همه این امور متعلق به دو که  در می یابیم ،از نظر می گذرانیم را آنتوان چخوف سوگواريچه داستان  ،خوانیم
بر بندد  میان رخت که علی االصول می تواند از اي یعنی تنهایی از تنهایی است که تاکنون توضیح داده ام؛ ساحت

  .آیدبر آن فائق و به نوعی شخص 
شتر در سنت عرفانی ما عرفا بی تبدیل کردن تنهایی به جدایی است. که در واقع از تنهایی وجود داردیک شق چهارمی هم 

جدایی اي که با فراق توام است و شخص به نوعی مشتاق  ، از جدایی دم زده اند؛یی سخن گفته باشنداز این که درباره تنها
  که ما می خوانیم: مثنوياز ابتداي دفتر اول  وزي این فراق از میان رخت بر بندد و بدل به وصال شود.ر تااست 

  ی ها حکایت می کندــــجدای از  بشنو این نی چون شکایت می کند
  دـرم مرد و زن نالیده انــــدر نفی          دـن تـا مرا ببریده اناــــــکز نیست

  4رح درد اشتیاقــــــتا بگویم ش    سینه خواهم شرحه شرحه از فراق
                                                             

  .1380، تصحیح عبدالکریم سروش، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 1-3مثنوي، دفتر اول، ابیات موالنا،  . 4
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این  یعنی ست،نالیده ا آناین که نفیر من به خاطر جدایی آن قدر بلند و جانسوز است که گویی مرد و زن در 

ق فائ. قرار است که شخص بر این فراق نفیر من حاوي بانگ سوزناك تمام مردان و زنان روي کره خاکی است
این همان جایی است که می بینیم به جاي این که شخص از  بدل کند. فراق را به وصال یا سالک طریق نهایتاً آید

مدد گوهري چون عشق یا دیگر گوهرها  ار است بهفراقی که قر ، از فراق سخن گفته است؛تنهایی سخن بگوید
  شود.و اسباب و ادوات بدل به وصال 

خود را تنها دیدن و تنها انگاشتن و  صلیب  ظاهراً .تا جدایی روددر جهان جدید بیشتر در باب تنهایی سخن می 
  ج این روزگار است.یسکه را ،تنهایی را بر دوش کشیدن

شق  ر ایند بروم. هشت کتابکنم و پس از آن به سر وقت اشعار نیز ذکر را  يیک تفکیک یا شق دیگرمایلم 
براي این  و سردي، و دنیا را کور و کر دیدن از راه می رسد. شاید نمونه هایی 5تنهایی رفته رفته با پوچی پنجم،

د را در خوکه آلبر کامو از این حیث در عداد کسانی بود  اگزیستانسیل، آثار کسانی چون کامو باشد.نوع احوال 
گر ا ور و کر تجربه کردن عجین شده است.که با سردي و فسردگی و عالم را کهستی تنها انگاشته بود؛ تنهایی 

ر و فسردگی دکه این سردي  در خواهید یافت ،دیگر از کارهاي آلبر کامو را خوانده باشید برخییا  سقوطرمان 
 فرد خود را رها و یله و ایستاده بر پاي خود تجربه ،در این تلقی و این تصویر از تنهایی آثار او جلوه گر است.

داریم که این چنین خود را در هستی نیز را  در جهان جدید، کسان دیگري می کند و می شناسد و می شناساند.
  شناخته اند و شناسانده اند.

در نوشته هاي خود هم  از آن استفاده که تعبیري  ؛نوي استمع تنهاییِاز آن یاد می کنم،  اما آن تنهایی که من
فسردگی و کور و کر دیدن عالم،  نه از تنهایی توام با سردي و است،در تنهایی معنوي سخن نه از فراق  نموده ام.

ی تنهاینه از شق  و ،نمی یابد و هم نفسی خود را در جمع تنها می بیند یا همدم نه آن دو شق نخست که شخص
ستی هخود را تنها یافتن در تا ابد  و هم راز و هم نفسی پیدا می کنند. در این تنهایی،هم جنس روزي انی که کس

است و عالم را کور و کر  یشبخشی به زندگی خو. در عین حال شخص در اندیشۀ معنا، محوریت داردپیرامون
 گیرند، قرار میمن در عداد سالکان مدرن  بدین معنا کسانی که به تعبیر پاي خود تجربه نمی کند. برو ایستاده 

  .تنهایی معنوي را در این عالم تجربه می کنند

                                                             
5. absurdity 
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این تقسیم  نیزمن  ،»6تقسیم کن تا پیروز شوي«چه که دکارت می گفت که باز تأکید می کنم که به مصداق آن
خنانم تا س ،بندي اولیه را ذکر کردم تا بگویم چه معنایی از تنهایی را مراد می کنم و چه معانی اي را مراد نمی کنم

  در جاي خود درست بنشیند.
، نه از جنس تنهایی سرد و فسرده و عالم نه از جنس فراق است آن تنهایی که من اکنون از آن یاد خواهم کرد

ز ، نه اآن را تجربه می کندلوف جدا افتاده و فردي که از دیار مأ نه از جنس تنهایی ،به کردنرا کور و کر تجر
کنند و خود را در جمع  خانواده او او را درك نمی طبان، همفکران وجنس تنهایی که فرد فکر می کند که مخا

یک یا دو یا  ،هر یک از ما که ممکن است شریعتی از آن یاد کرده کهو نه از جنس خویشاوندي  یابد،تنها می 
این شقوق چند گانه که ذکر کردم ناظر به احوال دیگري از عالم انسانی  .7بیابیمچند نفر از این خویشاوندان را 

 ري درسپه اما تنهایی معنوي شق دیگري است و به نظرم دست کم ،و مبارك اند بسیار نیکاند که در جاي خود 
  مواجه شده است.تلقی از تنهایی با این  هشت کتابدر  مسافر دفتر

 صدايدو سال پس از شمسی، و  45که در سال هشتگانه سپهري است  دفترهايششم در میان  دفتر ،مسافر
 آن است، سروده شده است.که سهراب به نوعی بخش قابل توجهی از شهرت امروزي خود را مدیون  آب پاي

وي یک نوع روند و آیند یا حدیث نفس است، گفتگ مسافر .می شود یل ترساگزیستانژرف تر و  مسافردر  مضامین
  :می گوید در جایی از شعر ، نه مخاطب عینی.مخاطب فرضی دارد دارد؛سالک مدرنی که خود سهراب با خودش 

  دلم گرفته، 
   دلم عجیب گرفته است.

  تمام راه به یک چیز فکر می کردم 
   رنگ دامنه ها هوش از سرم می برد. و
   اندوه دشت ها گم بود. طوط جاده درخ

   !چه دره هاي عجیبی
   ، یادت هست،و اسب

  سپید بود
  .8و مثل واژه پاکی، سکوت سبز چمنزار را چرا می کرد

  
                                                             
6. divide conquer 

 ناپذیرِ تحمل سبکیِ« یا به قول کوندرا از  ،از بار تنهایی ،که به هر حال در کنار او به سر بردن و با او دم زدن داردحسن را یافتن چنین خویشاوندي این .  7
  قدري می کاهد و شخص به هر حال فکر می کند که از چنبره تنهایی به در آمده است. ،»هستی
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  :گوي درونی و نهانی استو  گفتیک این 
  دلم گرفته، 

   .دلم عجیب گرفته است
   ،و هیچ چیز
   ، که روي شاخه نارنج می شود خاموشق خوش بونه این دقای

  این گل شب بوست،  دو برگ میانِ که در سکوت ،این صداقت حرفینه 
  هیچ چیز من را از هجوم خالی اطراف  ،نه

  نمی رهاند 
  و فکر می کنم 

  که این ترنم موزون حزن تا به ابد 
   شنیده خواهد شد.

   نگاه مرد مسافر به روي میز افتاد:
   چه سیب هاي قشنگی!«

  9»حیات نشئه تنهایی است.
  
چ پیشتر در باب گرفتگی دل خود سخن می گوید که هی سر بر می آورد. مسافرجا تعبیر تنهایی در منظومه این از

را از هجوم چیزي تسکین دهنده و مرهمی براي روح و روان او در این موقعیت نیست و می گوید هیچ چیز م
عنی اطراف من یا سراینده شعر یا ی ؛»هجوم خالی اطراف«: بنگریدتعبیر شاعرانه را  خالی اطراف نمی رهاند.

 رامري است که پ . انگار خالیاست این یک تعبیر پارادوکسیکال؛شعر و خواننده آن پر از خالی استمخاطب 
 تعبیر هجوم به عنوان مثال می گوییم هجوم یک لشگر یا هجوم زنبورها.ما  است، چون می گوید هجوم می آورد.

می  سهراب اکنون .جکایت می کندیا حیوانات یا گله  یک امر ایجابی است که از هجوم فرد یا لشگر یا حشرات
 ت؛ر است؛ پر از خالی اسچیزي است که انگار پ »خالی«در این اطراف،  گوید من در یک وضعیتی هستم که گویی

است من هجوم آورده و من را در چنبره خود احاطه کرده اطراف به  این خالیِ می گوید این به من هجوم آورده؛
  ي نمی بینم:و انگار از این مفر و برون شو

  هیچ چیز من را از هجوم خالی اطراف  ،نه
   .نمی رهاند
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  و فکر می کنم 
  که این ترنم موزون حزن تا به ابد 

  10شنیده خواهد شد.
  پیاده شده:ت می رفته، که از اتوبوسی که به سمت خیابان غرب يآن وقت مرد مسافر

  مسافر از اتوبوس  
   پیاده شد:

   !»چه آسمان تمیزي«
  11و امتداد خیابان غربت او را برد.

ه در این گفتگوي خیالی می گوید ک ،که پیاده شده ياین مسافر اکنون یعنی به آن سوي خیابان غربت رفت.
سی ک یز و گزیري از تنهایی در آن نیست.حیات نشئه تنهایی است، حیات با تنهایی عجین شده است و گویی گر

را  »ر از خالیپ«تو گویی  در آن فردکه هجوم خالی اطراف او را در چنبره خود احاطه کرده است، خالی اي که 
ا جایی هاز هستی این چنین است؛ در ادامه این گفتگوتصویر و تلقیش هم  .تجربه می کند گریبانش را گرفته است

  :خطاب به خود می گوید
   ، مثل آنکه تنهایی.چرا گرفته دلت
  چقدر هم تنها! 
  خیال می کنم 

   دچار آن رگ پنهان رنگ ها هستی.
  دچار یعنی 

   .عاشق
  و فکر کن که چه تنهاست 

  12، دچار آبی دریاي بیکران باشد.اگر که ماهی کوچک
ه چرا دلت او گفته است کبه است که بر قصه تنهایی انگشت تأکید نهاده.  مسافراین هم فقره دیگري از منظومه 

خواهیم  بعداً .و بعد اشاره به عاشقی می کند ؛خیلی هم تنها هستم ،بله ،او هم می گوید گرفته؟ مثل این که تنهایی!
ی شقع ؛ یعنیاست اگزیستانسیلو مشخصا عشق  13نوع دوستانه بیشتر از جنس عشق هشت کتابدید که عشق در 
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 نیست. عشقی که معطوف به جنس مخالف باشدو  اظر به عشق رمانتیکن که با احوال وجودي در می رسد و
هراب سو شاعر هم عصر موافق دوست  ،فروغ فرخزادآثار در  اما، گشتهنمتبلور  هشت کتابدر  عشق رومانتیک

عنا به این م اما سپهري ظاهراً .دارد که از عشق رمانتیک سخن گفته و پرده برگرفته است اشعار فراوانی وجود
پس این جا  .14شریعتی آمده است کویریاتشبیه تصویري از عشق است که در  ه کار نبرده است و اینعشق را ب

، دچار آبی دریاي اگر که ماهی کوچک /و فکر کن که چه تنهاست /عاشق /دچار یعنی«که سهراب می گوید 
 بیکران! ، اما دچار آبی دریاياست »ردچا«سالکی که  اگزیستانسیل سالک خبر می دهد.باز از تنهایی  ،»بیکران باشد

و نپرسیم چرا قلب حقیقت آبی : «رنگ حقیقت آبی است ،سپهري هشت کتابکه در  به خاطر داشته باشیم
 یعنی دریاي ؛دچار آبی دریاي بیکران است ،ماهی کوچک ،به این معنا سالک طریق یا به قول سپهري ؛»15است

  بیکرانی که نمادي از رنگ حقیقت است.
  :در توضیح حدود و ثغور مفهوم عشق می گوید ،است مسافرفقراتی که ناظر به تنهایی معنوي در دفتر  ادامۀ در

  و عشق 
   صداي فاصله هاست.

  صداي فاصله هایی که 
   .ندغرق ابهام

  نه، 
  ند اي فاصله هایی که مثل نقره تمیزصد

   و با شنیدن یک هیچ می شوند کدر.
   .همیشه عاشق تنهاست

   .عاشق در دست ترد ثانیه هاستو دست 
   او و ثانیه ها می روند آن طرف روز.و 

   .دنثانیه ها روي نور می خواب و او و
  و او و ثانیه ها بهترین کتاب جهان را 

                                                             
 کویریاتهري و سپ هشت کتابدر مقام قیاس بین که نوشته ام  )فلسفه الجوردي سپهري کتاب در(اکنون   هبوط در هیچستانمقاله مبسوطی تحت عنوان .  14

ن چه سفر یا عشق یا برخی دیگر از مضامی انندو خواهیم دید که فی المثل در مفاهیمی م می پردازیمسپهري و شریعتی نسبت میان به  بعداً است. شریعتی
 خن می گوید،که از آن سکار نبرده است و عشقی ه به معناي عشق زمینی ب شریعتی هم عشق را تقریباً می توان سراغ گرفت.قرابت هایی بین این دو بزرگوار 

و ا کویریاتدر جاي جاي است ربط وثیق دارد و در عالم تنها دیدن و دلمشغول سرشت سوگناك هستی بودن  با احوال ژرف وجودي که معطوف به خود را
  .دیده می شود با مخاطب هاي آشناو فقراتی از  هبوط در کویر، گفتگوهاي تنهایییعنی در 
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  16به آب می بخشند.
ه از تنها بودن عاشق سخن می گوید. شما است ک مسافراین هم بخش دیگري از سخنان سهراب در منظومه 

ی از یسالکی که خود را در هستی تنها دیده است و این تنها در نظر بگیرید؛جا عاشق را به معناي سالک در این
شخص خود را تنها یافته و دیده در اینجا بر خالف شقوق دیگر تنهایی که ذکر کردم،  میان رخت بر نمی بندد.

باز سپهري به این قصه تنهایی  ،داریم هم که فقرات مشهوري از آن را عموم ما به خاطر مسافردر انتهاي  است.
  :ورزد و می گویدکید می تأ

  را تا کبوتران مکرر دقیقه هاي م
   .در آسمان سپید غریزه اوج دهید

  را کنار درخت و اتفاق وجود م
   .کنید به یک ارتباط گمشده پاكبدل 

  و در تنفس تنهایی 
   دریچه هاي شعور مرا به هم بزنید.

   بادك آن روزروان کنیدم دنبال باد
   ببریدمرا به خلوت ابعاد زندگی 

  مالیم را  »هیچ«حضور 
  17به من نشان بدهید.

نمادي  در ادیان شرقی »درخت« قصه هیچ و هیچستان مجال دیگري می طلبد. بر همان مقوله تنهایی تأکید کنیم؛
دیده اگر به پ؛ ي است معنودرخت در سنن شرقی نمادي از حیات . کرده استنیز از آن استفاده سپهري  که است

 بسیاراز این جهت  اندرخت ت دارد که براي ما جالب و قابل تأمل است.پاره اي خصوصیا ،کنیمدرخت نگاه 
یست دومتوسط  به طور درخت هاي بلند و قدیمی ند نسل زندگی انسانی را دیده اند.چ آنهاکه هر کدام از  ندجالب

، بلکه نوعی دهش در کار او هست. یک موجود زنده اي است ی زنددرخت به کسی ضربه نم سال عمر می کنند؛
ه دیگران می بخشد. موجودي است نمو کننده (نامی) و در از چوب خود ب میوه خود و نهایتاً واز سایه خود  که

م چشبه  از پیش او گذشته اندرا که  بسیاري و انسان هاي عین حال، در ایامی که زنده است اتفاقات درازآهنگ
یا  ،نمادي از ابدیت است کهکنید اکنون شما از منظر درخت نگاه  بسیاري بوده است.اتفاقات  شاهدو  ود دیده خ

ان دکتر شایگ وین هندو ذکر شده است . یکی از تعابیري که در آینمادي از کسی است که دهش بی خواهش دارد
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ی کنش ب مفهوم کنش بی خواهش است.، آن را توضیح داده است ادیان و مکتب هاي فلسفی هندهم در کتاب 
خواهش این است که فی المثل االن من این خودکار را به شما می دهم، شما نیاز دارید و من هم می خواهم که 

آن  ي هم شما یک خودکار به من بدهی.اما در عین حال در ذهنم هست که فردا روز ؛به شما کمک بکنم واقعاً
اهم خومن ناراحت  ،و به اصطالح من را تحویل نگیرید دهیدنانجام این کار را چند بار وقت اگر بیایم و شما هم 

این  شما از دلخوري من آگاه می شوید. یا به هر حال ،را به شما نشان می دهم نحوي هم ناراحتی خود و بهشد 
از مقتضیات ین ا .محاسبه گرانه باشد وقتی است که مناسبات و روابط بر اساس روابط پایاپاي شکل بگیرد و کامالً

وام ین هندو ق؛ اما آنچه که از منظر آییعنی ما این چنین هستیم ،عالم انسانی است و به یک معنا اشکالی هم ندارد
 هیچ خواهشی واقعاً، یعنی وقتی که فرد کاري می کند ؛کنش هاي بی خواهش است ،بخش سلوك معنوي است

 ه بدون خواهشدر عمق جانش یک کنشی از او صورت می گیرد کبلکه  ،نه این که تعارف بکند را مد نظر ندارد؛
اگر سایه او، میوه او و چوب او و دهش  ي از کنش هاي بی خواهش است،. درخت هم نمادو انتظار و طمع است

 ور ندارد ما شعو مانندالبته شما می توانید بگویید که درخت  ا مصداقی از کنش بی خواهش بدانیم.این چنینی ر
 ،اما در زمره نباتات است و در عین حال که موجود زنده است ،درست است که جماد نیست است. 18اهیآگفاقد 

اما به هر حال می شود فهمید که مراد از کنش بی خواهش که در پدیده اي مثل درخت بروز و  ؛نداردآگاهی اما 
  ظهور می کند چیست.

  به همه این امور عنایت دارد: ،کندسپهري که در این شعر اشاره به درخت می  مرادم این بود
  را کنار درخت و اتفاق وجود م

   .کنید به یک ارتباط گمشده پاكبدل 
  و در تنفس تنهایی 

   .19دریچه هاي شعور مرا به هم بزنید
مرا به خلوت ابعاد « دریچه هاي شعور من را در جایی به هم بزنید که در حال استنشاق تنهایی هستمیعنی، 

عاد ببه خلوت ا خود رامایل است  ،کسی که تنهاست و تنهایی معنوي را این چنین تجربه می کند». 20زندگی ببرید
  کند.زندگی برساند و آن را تجربه 

که با  از حیثی مسافرگذشتم و به تفصیل به اشاره اي به آن کردم و از آن در که صداي پاي آبپس از دفتر 
 ی رسیم.م حجم سبزدر دفتر  ب»آ ،روشنی، من، گل« به شعر  ،تیممفهوم تنهایی عجین شده و نسبتی دارد پرداخ

                                                             
18. consciousness 

  .1389سهراب سپهري، هشت کتاب، مسافر، انتشارات بهزاد، چاپ اول، . 19
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شاید به نوعی وقتی سروده شده که پاره اي تالطم هاي درونی از ضمیر سپهري رخت  حجم سبزبه نظر من دفتر 
ه نظر می آید ب مختلف این دفتر استشمام کنیم. نینه و آرامش را به تفاصیل از فقراتمی توانیم طمأبر بسته و ما 

، این هشیاري و »من چه سبزم امروز و چه اندازه تنم هشیار است«آن جایی که در یکی از اشعار می گوید که 
که را تر از اشعار این دفرخی من ب شسته بود.ن حجم سبزسراینده دفتر   ،در جان سهراب سپهري سبز  بودن عمیقاً

از  می خوانم و پس  ،ن تصویر و تلقی من از تنهایی معنوي است ید آدر آن به کار رفته است و مؤواژه تنهایی 
  را ختم می کنم.آن بحث 

  که شعر دوم است می گوید: »آب ،روشنی، من، گل« شعر  ،حجم سبزی دفتر در اشعار ابتدای
   ابري نیست.
   بادي نیست.

   می نشینم لب حوض:
   ، آب.لگردش ماهی ها، روشنی، من، گُ

   پاکی خوشه زیست.
   مادرم ریحان می چیند.

   یی تر.بی ابر، اطلسی ها ، آسماننان و ریحان و پنیر
  رستگاري نزدیک: الي گل هاي حیاط.

   ، که نمی دانم.چیز هایی هست[...] 
   ، سبزه اي را بکنم خواهم مرد.می دانم
   باال تا اوج، من پر از بال و پرم.می روم 

   ی بینم در ظلمت، من پر از فانوسم.راه م
  من پر از نورم و شن 
   و پر از دار و درخت.

   موج.پرم از راه، از پل، از رود، از 
   :پرم از سایه برگی در آب

  .21چه درونم تنهاست
 ست:جالب ا» سایه برگ در آب«تعبیر  ژرف خود باز می گردد. انتهاي شعر دوباره به این قصه تنهایی معنويِ

ایه اش روي س ، یعنی برگ درختی را فرض کنید کهقوام و ثباتی ندارد توجه کنید سایه برگ در آب چگونه است؛
                                                             

  هشت کتاب، روشنی، من، گل، آب.سهراب سپهري،   21.
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طفیلی  تبعی و این سایه هم نقشِافتاده باشد و آفتاب هم می تابد. وقتی باد می وزد، آب که تکان می خورد،  آب
نیم ت می تواآب افتاده اس نوعی لرزان بودن را ما در سایه برگی که در و با تکان خوردن آب تکان می خورد. دارد

آب دریا  اعم از این که ،امري است که در حال تکان خوردن و تموج و تالطمی که در آب رخ می دهد ببینیم.
پرم از سایه «بعد می گوید که من  تداعی می کند.که هست، نوعی عدم ثبات را  ، هر چهباشد یا آب رودخانه

 ،برگ در آب هستم و در عین حال در درون خود: از سویی مشحون از سایه »چه درونم تنهاست /برگی در آب
  .هایی را حس می کنم و تجربه می نمایمتن

که من  قیآن تصویر و تل است که سپهري به قصه تنهایی معنوي بازگشته. سبزحجم این از اولین اشعار دفتر 
ختیار ااز این دفتر شعر بعدي که  ریزش می کند. حجم سبزو این چنین درآغاز می شود  مسافراز  ،از تنهایی دارم

 بی و دویدن تا ته دشت اشارهبه بی تا »در گلستانه«در شعر سهراب  است. »غربت«شعر کمتر مشهور  ،مه اکرد
که  ،»انهدر گلست«یعنی  ،در انتهاي این شعر لطیف به کار نبرده است. و مصداقاً اما قصه تنهایی را مشخصاًکرده، 

  :می گوید، خوشی آن را خوانده اند م با صداياستاد ناظري ه
  صبح  ، مثل یک بیشه نور، مثل خواب دمِدر دل من چیزي است

  که دلم می خواهد  ،و چنان بی تابم
   بدوم تا ته دشت، بروم تا سر کوه.

  .22دورها آوایی است که مرا می خواند
 ه»در گلستان «از میان فقرات این شعر عمیقاً ،قصه در جا نماندن و حرکت کردن و همنورد افق هاي دور شدن

  ایی خود را براي ما روایت می کند:سپهري باز قصه تنه که پس از این آمده، »غربت«در شعر  استشمام می شود.
   .درآرم		آب		از زود	،آب در افتد می که پروانه چه هر		،یاد من باشد

   .بربخورد زمین قانون به		که		،نکنم کاري باشد من یاد
   بشویم. با چوبه هم را ام حوله ،جوي لب فردا باشد من یاد

   یاد من باشد تنها هستم.
  .23ماه باالي سر تنهایی است

سپهري  بودن تنهایی از منظر که اشارتی به ژرف بودن و فراگیر بنگریدقصه تنهایی و ماه باالي سر تنهایی را 
پیش از آنکه از  تنهایی اي که با هجوم خالی اطراف عجین شده است و سالک را در کام خود کشیده است. دارد.

آن  ذکري از »غربت«در شعر  از آنجایی کهاما  ،یکی از مضامینی که ارتباطی به تنهایی ندارد ،گذرماین شعر در

                                                             
  هشت کتاب، در گلستانه.سهراب سپهري،   22.
  هشت کتاب، غربت.  23.
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 هچ هر		،یاد من باشد« می گوید: غربتشعر  در مایلم به آن اشارتی نمایم.، »آب ،روشنی، من، گل«رفته و هم در 
 این به یک »بخورد.بر زمین قانون به		که		،نکنم کاري باشد من یاد /درآرم		آب		از زود		،آب در افتد می که پروانه

ن ر کاري بکنم که به قانواین که من اگ است. یا یک جور هستی را کور و کر نینگاشتن مانوع همان تعبیر کار
، به هر حال بی جواب نمی مانم. به همین یعنی از قوانین طبیعت و قوانین هستی تخطی بکنم ،بخوردزمین بر

 کاري باشد من یاد درآرم/		آب		از زود		،پروانه که می افتد در آبهر چه  ،یاد من باشد«خاطر می گوید که 
وید می گ »آب ،روشنی، من، گل« می گوید و در شعر  »غربت«این را در شعر  »بخورد. بر زمین قانون به	که	،نکنم
یعنی عالم حساب و کتاب دارد، هستی در برابر کنش هاي من کور و  ؛»می دانم سبزه اي را بکنم خواهم مرد«که 
ی قایده هاي شرچنین  فصول دیگر بیشتر متوجه می شوید که از کجادر  .1نیست، سبزه اي را بکنم خواهم مردکر 
ین بودیسم و هندوئیسم آیآموزه هاي چنین با نس  با آثار او و هماقی در اشعار سپهري ریزش کرده است. شر

از مفهوم تنهایی معنوي که  سپهري ریزش کرده است.ذهن و زبان در  چه طرقی این ایده هامی دهد که به نشان 
» کاري نکنم، که به قانون زمین بربخورد.یاد من باشد « :که در عین حال به خود هشدار می دهد ،یاد می کند
ر د متناسب و متناظر با این مفهوم است. ،»می دانم سبزه اي را بکنم خواهم مرد«جا هم که می گوید همچنین آن
اما به  ،سخن گفته باشد زمینهمن به یاد پاره اي از آیات قرآن هم می افتم، نه این که سهراب در این   ،این سیاق

ی کم و به میزان خیلحتی اگر که ، اینپاي خود نیست که همه چیز حسابی دارد و هستی ایستاده بربا این نوعی 
، در 2نیدینتیجه آن را بب ،از آن سو اگر نیکی بکنیدو  نتیجه آن را می بینید ،خردي خبط و خطا مرتکب بشوید

 م و ایده آن با قانون مند انگاشتن هستی نسبتی دارد و عالم را کور و کر و یله تجربه نکردنیعنی ت ؛تناسب است
.  

د جالب است که بسام خود اشاره کرده است. باز سپهري به تنهاییِ »ها پیغام ماهی« شعر ی فقرات ابتدایدر 
احوال  کرده و با این مضمون زندگی میسپهري یعنی معلوم است که  ؛باالست حجم سبزتنهایی در اشعار دفتر 

  می گوید:در آنجا  ریزش کرده و نمایان گشته است.ش او به این معنا در اشعار
  رفته بودم سر حوض 

  عکس تنهایی خود را در آب،  ،تا ببینم شاید
   آب در حوض نبود.

                                                             
ه ب چند سال پیش براي دوستی می گفتم که ببین سپهري چقدر لطیف بوده که در برابر کندن یک سبزه احساس بدي داشته، آن وقت بنگرید به جانوري . 1

 درست حاال! نام انسان، موجود دو پایی که چگونه در خون همجنس خود می افتد و یا احیاناً نسل کشی می کند. کندن یک سبزه که در مقابل آن چیزي نیست
ه تخطی هستی اند ک است که سپهري در قیاس شاعرانه اي این حرف را زده است، اما کامالً با فقراتی از آموزه هاي بودیسم و هندوئیسم که قائل به قوانینی در

  اسب است.تنناپذیرند و آثار و نتایجی بر نقض و زیر پا نهادن آنها مترتب می شود، در 
  .8و  7آیات  ،سوره الزلزلهقرآن،  . 2
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   :ماهیان می گفتند
   »هیچ تقصیر درختان نیست.«

  1[...]م کردة تابستان بود د ظهرِ
از قصه تنهایی معنوي و خویشتن را در  ،خود را در آب ببینم تنهاییِ این که سر حوض رفته بودم تا عکسِ

  هستی بدین معنا تنها انگاشتن و دیدن خبر می دهد.
 ت.تنهایی سخن گفته اس سپهري از قصه  ،اجچند   ،است حجم سبزکه از اشعار مشهور دفتر  »نشانی« شعر در 
عباس  وآغاز می شود  »؟خانه دوست کجاست«همان شعري که با  تقدیم شده است؛شعر به ابوالقاسم سعیدي این 

  :دارم نظربر همین اساس فیلمی را در دهه شصت شمسی ساخت. من به این قسمت از شعر  نیز کیارستمی
   ،نرسیده به درخت

  تر است وچه باغی است که از خواب خدا سبزک
   و در آن عشق به اندازه پرهاي صداقت آبی است.

   ،ردمی آ، سر به در می روي تا ته آن کوچه که از پشت بلوغ
  پس به سمت گل تنهایی می پیچی، 

   ،دو قدم مانده به گل
  پاي فواره جاوید اساطیر زمین می مانی 

   و تو را ترسی شفاف فرا می گیرد.
  2[...]خشی می شنوي  خش ،در صمیمیت سیال فضا

ورده آ چه موقع؟ وقتی که تا ته آن کوچه که از پشت بلوغ سر به در ؛»پس به سمت گل تنهایی می پیچی«
ی معنوي فرد به سمت گل تنهای نمود،به بلوغ معنوي تعبیر  توانیعنی پس از آن بلوغ که از آن می  ، رفته اي؛است

دو  /پس به سمت گل تنهایی می پیچی، ،/رد، سر به در می آمی روي تا ته آن کوچه که از پشت بلوغ: «می پیچد
» ترس شفاف«تعبیر » / و تو را ترسی شفاف فرا می گیرد.مانی پاي فواره جاوید اساطیر زمین می ،/قدم مانده به گل

ترس نمی تواند توأم با  در آن است، زیراساخته هاي سپهري است و نوعی صنعت و آرایه حس آمیزي نیز از بر
یعنی وقتی  .از محصوالت تنهایی استبلکه  ، شفافیت نیست؛از اوصاف و احوال ترسیدن و ترس شفافیت باشد؛

رسی ت و نهایتاً مآالً ،که شخص بالغ شده است و از کوچه بلوغ سر به در آورده و به سمت گل تنهایی پیچیده
و نوعی احوال تراژیکی است که شخصی که این چنین تنهایی دشواري این همان  شفاف را تجربه کرده است.

                                                             
  .دفتر حجم سبز، پیغام ماهی هاسهراب سپهري،  . 1
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هر چیزي تاوان خودش را  ؛ یعنی گوییان استبا آن دست به گریب ،ژرف خود را در هستی تجربه کرده و دیده
ن ای ، کنار آمدن با آن ساده هم نخواهد بود.و اگر کسی به این معناي عمیق خود را در هستی تنها می بیند رددا

ه به این معنا کسی ک ، شخص باید آن را از سر بگذارند؛و وجودي اگزیستانسیلاست که به لحاظ  نوعی زایمان
اوید پاي فواره ج ،و به سمت گل تنهایی پیچیده ،یعنی از ته کوچه به در آمده است ،مده استاز ته کوچه بلوغ آ

که شخص را در چنبره خود احاطه می کند حاضر است و در  نامتعارف ؛ یعنی آن نگاه اساطیر زمین نشسته است
  عین حال ترسی عجیب و غریب انگار به سر وقت او می آید.

سهراب هم به صراحت   در آن،از این حیث خوب است که  در نظر دارم،ن بحث براي ای را که  شعر دیگري
در این  ،یعنی هیچ و هیچستان ،از نوعی تنهایی معنوي ابدي سخن می گوید و هم یکی از مفاهیم کلیدي سپهري

  است: »واحه اي در لحظه« عنوان شعر  شعر سر بر آورده است.
   ،یدبه سراغ من اگر می آی

   هیچستانم.پشت 
   پشت هیچستان جایی است.

  پر قاصد هایی است  ،هاي هواپشت هیچستان رگ
   از گل واشده دورترین بوته خاك. ،که خبر می آرند
  نقش هاي سم اسبان سواران ظریفی است که صبح  ،روي شن ها هم

   به سر تپه معراج شقایق رفتند.
   :چتر خواهش باز است ،پشت هیچستان

   ،بن برگی بدود تا نسیم عطشی در
   زنگ باران به صدا می آید.

   آدم این جا تنهاست
  1، سایه نارونی تا ابدیت جاري است.و در این تنهایی 
حو ابدي در به ن بیان شدقصه ابدي بودن تنهایی معنوي، این که تنهایی به روایت سپهري با توضیحاتی که  

، سایه نارونی تا و در این تنهایی /م این جا تنهاستآد ت می گیرد:، از همین جا نشأجان سالک ریزش می کند
  2من. / چینی نازك تنهاییید، مبادا که ترك بردارد،/ نرم و آهسته بیاییدابدیت جاري است/ به سراغ من اگر می آی

                                                             
  ه اي در لحظه.حسهراب سپهري، دفتر حجم سبز، وا.  1
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وصف آن  ترینیرد و خبر می دهد؛ چینی اي که مهم خودش سراغ می گ »چینی نازك تنهاییِ«باز در انتها از 
که به روایت  ،و هیچستان ،است که گریبان سالک را رها نمی کند اگزیستانسیلتنهایی  پهري تنهایی است،از نظر س

از آن  گریز و گزیري سالک ما با تنهایی معنوي ابدي روبرو هستیم و .سپهري غایت قصواي سلوك معنوي است
  ندارد.

داوري . »تنهایی معنوي ابدي«؛ بسامد واژه تنهایی باالست ،مسافرو همچنین  حجم سبزدر دفتر  چنان که دیدیم
ي صداآمد و به سرایش کوچه بلوغ به درمن این چنین است که از روزگاري که سپهري خود را شناخت و از ته 

 اتاق آبیهمت گمارد و دست کم یک یا دو نوشته از نوشته هاي  ما نگاه ،ما هیچو  حجم سبز، مسافر، پاي آب
قوق با ش ،آمد سخندر ابتداي  نوع تنهایی معنوي ژرف عجین بوده؛ تنهایی که بنا بر آن چه با این ،را نگاشت

   1.دیگر تنهایی البته متفاوت است و از مقومات سلوك معنوي در روزگار کنونی است
 است که از برساخته هاي سپهري در »حریف علف هاي قربت« مایلم به آن اشاره نمایم،آخرین نکته اي که 

 را که شخصاند وارد حریم علف هاي قربت گویی که از منظر سپهري کسی می تو .استما هیچ، ما نگاه  دفتر 
تنهایی معنوي  ،در رتبه سابق، که 3و نزدیکی را استشمام کند 2بشود دبه سمت بی سوي هستی هدایت می کنن

  ،ابمچنان که در می ی .تنهایی معنوي ابدي از منظر سپهري از مقومات سلوك است باشد؛ابدي به جانش نشسته 
می تواند و مجاز که  آن فردي ،منقح و موجه باشد ،عرضه کردم که در اینجااگر استشهادات و تفکیک هایی را 

ش لسان و زبان نه این که لقلقه(کند نهد و احوالی آن چنانی را تجربه در حریم علف هاي قربت پاي ب تااست 
شیده تنهایی معنوي ابدي را چ ،کسی است که در رتبه سابق )،ها را بچشد و لمس بکند، بلکه به عمق جان آنباشد
  این چنین است که فرد مهیا می شود براي پاي نهادن در حریم علف هاي قربت و استشمام کردن آن فضا. باشد.
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