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  »هیچستان«تا پشت » کوه قاف«از 
  1سهراب سپهري) وعطّار نیشابوري  جهانِ-زیست ( بررسی

  
   15/11/99ز چهارشنبه، مورخ: ، روآنالینسایت دین :منبع

  
  الف) سرآغاز سخن

، و نگرش و سلوك 2، می خواهم مقایسه اي میان اندیشه و شعرِ فریدالدین عطّار نیشابوريجستاردر این 
 ین پاسخ گویم و ا هاي مقدري پرسشبه  می کوشممدرنِ شرقی برقرار کنم. عرفانیِ سهراب سپهري، سالک

رقرار باین دو شاعر کالسیک و نوپرداز جهانِ -ی میان زیستچه ربط و نسبتکه م به بحث  بگذارموضوع را 
  است.

ی این پرنده، از مرغان 3سخن گفته است.» هدهد«نامِ  از پرنده اي اساطیري به» مسافر«سپهري، در دفتر شعرِ  
راهبر و راهنمايِ پرندگان می شود و آنها را  ،»منطق الطیر«، یعنی "عطّار نیشابوري"است که در مهم ترین اثرِ 

  به سمت مقصد حقیقی شان راهنمایی می کند.
 عرفانیِ عطار را به روایت با "4هفت وادي سلوك"یا  "رِ عشقهفت شه"برآنم تا در این گفتار، سلوك ،

گانۀ او آمده است مقایسه کنم و  ه در یکی از دفاترِ هشتسلوك عرفانی ـ معنويِ سهراب سپهري، آن چنانک
  قرار دهم.مورد بررسی 

                                                             
طباطبایی، سروش علوي و مریم از هادي . سال آینده منتشر شودبهار ،راثاین  قرار است. از سهروردي تا سپهري آماده سازيِفصلی از کتاب در حال  . 1

  .زحمت زیادي کشیدند، صمیمانه سپاسگزارم که در نهایی شدن این جستار هراتیان
جري فتم و هلقب فریدالدین ابوحامد محمدبن ابی بکر ابراهیم بن اسحاق عطار نیشابوري، شاعر و عارف مشهور ایرانی در قرن ششم و آغاز قرن ه . 2
اند و از مکه تا ماوراءالنهر بسیاري از مشایخ را زیارت ه.ق. متولد شد؛ قسمتی از عمر خود را بر رسم سالکان طریقت در سفر گذر 540. وي به سال تاس

به اختصار از لغت نامۀ  ه.ق. درگذشت. (نقل 618کرد و در همین سفرها و مالقتها بود که به خدمت مجدالدین بغدادي نیز رسید و سرانجام به سال 
 دهخدا).

ك باریک وشانه به سر یکی از معروف ترین پرندگان ایران است که در بسیاري از داستان ها و افسانه هاي کهن حضور دارد. این پرنده با تاج زیبا، ن .3
م رت سلیمان است. داستان این مرغ و پیاآور حض ، مرغ پیامو بلند و رنگ خاص بدن، به راحتی قابل تشخیص است. در افسانه ها، شانه به سر یا هدهد

 نقل از لغت نامۀ به همین سبب، این پرنده در ایران شهرت و احترام خاصی دارد.آمده؛  »نمل«آوري او از سلیمان به جانب بلقیس ملکۀ سبا در سورة 
 ؛ ذیل شانه به سر.1388، ن: طالییگان؛ تهرا، ذیل هدهد؛ و فرهنگ نامۀ حیات وحش ایران: مهره داران؛ جمعی از نویسند15دهخدا، ج 

هفت وادي سلوك را چنین نام می برد: طلب، عشق، معرفت، استغنا، توحید، حیرت، فنا. اما این منازل را عرفاي دیگر به  منطق الطیرشیخ عطار در  .4
وك قائل ده مرتبه براي سل »اللمع«راج در کتاب ابونصر س دیگري تقسیم کرده اند و نامگذاري منازل نیز در آثار مختلف صوفیان فرق دارد، مثالشیوة 

منطق  ؛، ذیل هفت وادي.)؛ براي تفصیل بیش تر این مطلب ر.ك. عطّار، فریدالدین محمد بن ابراهیم نیشابوري15شده است. (نقل از لغت نامۀ دهخدا، ج 
 ؛ بخش مقدمه.1397 چاپ شانزدهم؛ مقدمه، تصحیح و تعلیقات دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی؛ تهران: سخن، الطیر
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  هفت شهرِ عشقب) 
ابوري، ـ یا وادي هاي هفت گانۀ سلوك ـ به روایت عطّار نیش "هفت شهرِ عشق"همۀ ما درباره مفهومِ 

و آنچه که عطّار دربارة آنها  کمابیش شنیده ایم. در آغاز این گفتار، منظره اي کلّی از این وادي هاي هفت گانه
لق سهراب سپهري، کتابِ شعري که متع» سبز حجم«می گوید، ترسیم می کنم، سپس، به سروقت دفترِ شعرِ 

  ، می روم.به دوران پختگیِ اوست
و  "سکینه"، "آرامش"، "طمأنینه"يِ سپهري که متضمن مؤلفه هاي چند نظیرِ اوج سلوك عرفانی ـ معنو

دفتر به چشم می خورد. براي اینکه تناسب و توازنی میان اجزاي بحث برقرار باشد، ر این است، د "سکوت"
برگزیده ام که بعد از بررسی وادي هاي هفت گانۀ سلوك به روایت » حجم سبز«هفت سروده را از کتابِ 

  طّار نیشابوري، به آنها خواهیم پرداخت.ع
 "عرفانِ خراسانی"می باشد، این است که او در دلِ سنّت دربارة عطار نیشابوري، نکته اي که حایز اهمیت 

راسانی، عرفان خ شعري -پرورش یافته و بالیده و هم از آن تأثیر پذیرفته است. طریقۀ ادبی و سنت حکمی
کیم حآورده اند، به نوعی با  عبدالحسین زرین کوب ته اي مثلِ مرحومچنانکه ادب پژوهان و مورخّانی برجس

، شعر و حکمت همراه شده اند و عرفانِ "سنّت"آغاز می شود. در این  آدم سناییِ غزنوي، ابوالمجدود بن
دود ح .حیث، مثال زدنی استسنایی غزنوي، از این » حدیقۀ الحقیقه«عشقی از آن سربرآورده است. کتابِ 

ست اي گذاشته ایکصد سال پس از وفات سنایی، عطّار نیشابوري از راه می رسد. او آثار متعددي از خود برج
فزون در نثر. ا» کرة األولیاءتذ«است در نظم و » منطق الطیر«که پراهمیت ترینِ آن، اثر ارزنده و شناخته شدة 

  1هم در زمرة آثارِ عطّار نیشابوري است.» لهی نامها«و » مصیبت نامه«بر این دو کتاب، 
ر بین پرکارترین شعراي کالسیک در ادبیات که درگذریم، فریدالدین عطّار نیشابوري، د» 2صائب تبریزي«از  
حکمایی چون فردوسی، مولوي، حافظ و  سی جاي دارد. هرچند که قوت و نفوذ کالم او، در قیاس باپار

                                                             
کتاب) می نویسد:  208دارد و در بخشی از آن (صفحه » عطار، پیر اسرار«ي با عنوان ، مقاله ا»با کاروان حلّه«دکتر عبدالحسین زرین کوب در کتاب  .1
ان اختالف و تنوع هست که همۀ آنها را نمی توان فهرست دقیقی هم از تمام آثار واقعی او و موثق او نمی توان به دست داد. در آثار منسوب به او چند«

 .»الهی نامه، مصیبت نامه و اسرارنامه از یک دست است و گویندة آنها بی شک عطار است... از یک گوینده دانست. از آن میان منطق الطیر، 

فت و اصول خوش نویسی را نیز نزد عموي خود میرزا محمدعلی، شاعر ایرانی، متخلص به صائب؛ در اصفهان زاده شد و همان جا نشو و نما یا .2
فر کرد و در زمان نورالدین جهانگیرخان به هند رفت. پس از بازگشت از هند در اصفهان به شمس الدین تبریزي آموخت. در جوانی به مکه و مشهد س

ه سلیمان در اصفهان درگذشت. کلیات اشعار حضور شاه عباس دوم رسید و لقب ملک الشعرایی دربار صفوي را گرفت. صائب در اوایل پادشاهی شا
وه بر شعرهاي فراوان، صائب دفترهایی مانند مرآة الجمال، آرایش نگار، میخانه و واجب الحفظ صائب تبریزي شامل قصاید، غزلیات و مثنویات است. عال

ترتیب داده که به سفینۀ صائب معروف است. مجموع » اضبی«همچنین مجموعه اي از اشعار برگزیدة خود و دیگران را به نام فراهم آورده بوده است. 
سیصد (سه صد) هزار بیت نوشته اند اما دیوان هشتاد و دو هزار بیتی او در هندوستان دیده شده است. اشعار صائب را بین دویست (دوصد) هزار تا 

ک و خیال هاي لطیف است. (نقل با اندکی تغییر از فرهنگ اشعار صائب همچنان که از مختصات سبک هندي است پر از مضامین دقیق و فکرهاي باری
  ، ذیل صائب تبریزي.)2اعالم سخن، ج 
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اما با این حال،  1که جزء پنج شاعر طراز اولِ سنّت ادبی و عرفانیِ ما هستند نیست؛ سعدي و خیام نیشابوري
ر شما بخواهید که با منزلت ویژة خویش را داراست. علی الخصوص اگ داراي ارزشِ خاص خود است و

 نامی زبان فارسی آشنایی ع ستبرِمیراث میق و دقیقی پیدا کنید، نمی توانید عطّار نیشابوري، این شاعر و عارف
  2را ندیده بگیرید.

 ف»منطق الطّیر«حکایته رِ الهامی ـ معنوي، سخن ب، داستانِ پرندگانی است که از ایشان در سرتاسر این س
 "سیمرغ"که مسکنِ  "کوه قاف" این قصه زمانی آغاز می شود که این مرغان می خواهند به 3میان آمده است.

، بیش ترِ سخنان و روایات از زبانِ افراد گوناگون، در واقع، شرحِ این »4منطق الطّیر«در آنجاست، برسند. در 
  سفرِ درازآهنگ است.

  
  نمرغانِ جها مجمعی کردند

                                                             
گذشته از تحلیل هاي دکتر  .فردوسی، مولوي، سعدي، حافظ، چهار سخنگوي وجدان ایران  تحت عنوانِ ، کتابی داردمحمدعلی اسالمی ندوشن 1.

اهمیت  گویاست و ی؛ عنوان کتاب رانی هایی بوده است درباره این چهار شاعر نابغه ادبیات فارساسالمی ندوشن در این کتاب ارزشمند، که درواقع سخن
  را به ما نشان می دهد. "چهار سخنگوي وجدان ایران"این 

اختارهاي د که س، در بخشی از مقاله، ذیل تحلیل منابع فکري عطار نیشابوري می گوی»عطار، پیر اسرار«عبدالحسین زرین کوب، در جستار محققانۀ  .2
در  «ون رودکی و فردوسی و رابعۀ بلخی و ناصر خسرو و فخر گرگانی و خاقانی بوده است . همو می گوید: اندیشه و شعر عطار، متاثر از شاعرانی چ

مد آثار او را ست که عطار بعطنین بعضی قصاید او (عطار) نیز گاه چیزي شبیه به آواز خاقانی به گوش می رسد. این خاقانی معاصر اوست و البته بعید ا
است که آنچه بین خاقانی و عطار مشترك می نماید در حقیقت میراث نفوذ سنایی است که هر دو شاعر در قبول نفوذ او تقلید کرده باشد. ظاهر آن 

 ؛1394دهم چاپ هف؛ تهران: نشر علمی، بیبا کاروان حلّه: مجموعه نقد اد، رك. زرین کوب، عبدالحسین؛ بسط بیشتر این مطلب؛ براي »اشتراك داشته اند.
  .220 _ 221صص 

م. براي مثال عارفی چون مولوي، که خود را ا بزرگان بوده ، متأثر از اندیشه هايوردمآب بحسامعنوي  _را، یک سفر الهامی » منطق الطیر«در اینکه  .3
ی است ثنوي معنوي دارد، که به زبان عربموالنا مقدمه بلندي بر دفتر اول ممی نامید، معتقد بود که مثنوي، یک کتاب مقدس الهامی است. » پیغمبر عشق«

، او براي مثنوي ذکر نموده است. تعابیري چون: یضل به کثیرا و یهدي به کثیرا، یا ال یمسه اال و در آن دیباچه، اوصافی را که قرآن براي خود ذکر کرده
  در این باره چنین بوده است: س عطار و مولوي و شم سعید وبایزید و بوالحسن و بو عرفایی چون نگاهالمطهرون. 

  چونک اوحی الرب الی النحل آمدست
  خانۀ وحیش پر از حلوا شدست

  او بنور وحی حق عزّ و جل
  کرد عالم را پر از شمع و عسل
  این که کرّمناست و باال می رود

  وحیش از زنبور کمتر کی بود
د؛ و قَالَ یآ أیها النَّاس علِّمنَا منطقَ الطَّیرِ وأُوتینَا من کُلِّ شَیء، إِنَّ هذَا لَهو ووورِثَ سلَیمانُ داو«سورة نمل:  16ه تعبیري قرآنی است و مقتبس از آی .4

 »الفَضلُ المبین.
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  1آنچه بودند آشکارا و نهان
گرد هم جمع شدند و مرغانِ جهان)، دیگر عطار نیشابوري می گوید که چگونه این مرغان (یا به تعبیري 

 ت و پائولوهس "مثنوي معنوي "قصواي سلوك برسند و این راه را طی کنند. داستانی که درتوانستند به غایت 
رندگان پ دامنِر حقیقت می توان گفت که همین طلبِ درازرا ساخته، د» کیمیاگر«هم از رويِ آن قصه کوئیلیو

  قول حافظ شیرازي: را روایت می کند. به
  سالها دل طلب جامِ جم از ما می کرد

  وانچه خود داشت ز بیگانه تمنّا می کرد
  گوهري کز صدف کون و مکان بیرون است

  2طلب از گمشدگان لبِ دریا می کرد
  

رسیدند. آنها در پایان سلوك  حقیقی خویش د، در نهایت به خودطی طریق کردن ن پرندگان،وقتی که ای
واقعی خودشان هستند. زیرا که، غایت  و هدفی بیرون از آنها  3به این نکته دست یافتند که سیمرغ بلندشان

ان پدید آمد و خوب نبود. منزل نهایی ـ یا همان کوه قاف ـ وقتی حاصل شد که تبدیل مزاجی در احوال ایش
  دست بیابند. مطلوب وضعیت ناموجودبه  وضعیت موجود نامطلوبفهمیدند که چطور می توانند از 

این موضوع در  است؛ "هفت شهرِ عشق"، وادي هاي هفت گانۀ سلوك یا منطق الطّیر  یکی از مباحث مهم
از ی ، خود یک»عشق«. به این خاطر که، برخوردار است ولی چندان دقیق نیست بسزاکتابِ عطّار، از شهرتی 

عطار نیشابوري، تقریباً به اندازة دفتر نخست » ق الطیرِمنط«این وادي هاي هفت گانه محسوب می شود. 
بیت شعر  4724هم » منطق الطّیر«بیت است و  4010مولوي است. دفتر اول مثنوي در حدود » مثنوي معنوي«

                                                             
  .682چاپ شانزدهم؛ بیت خن، ؛ مقدمه، تصحیح و تعلیقات محمدرضا شفیعی کدکنی؛ تهران: سمنطق الطیرعطار، محمد بن ابراهیم؛  .1
  .143؛ غزل 1394قزوینی؛ تهران: ققنوس، چاپ ششم،  _براساس نسخه تصحیح شده غنی حافظ، شمس الدین محمد؛ دیوان؛  .2
یک مرغ میباشد، همه در پرهاي او موجود است و بعضی گویند که بغیر همین جانوري است مشهور و سیمرغ از آن گویند که هر لون که در پر هر  .3
ر را دسئنه  کلمۀ  محققان رنده اي بوده است که زال پدر رستم را پرورده و بزرگ کرده.سم فرضی وجود ندارد. [همچنین] عنقا را گویند و آن نام پا

ی، یعنی اطالق ساوستایی و سیمرغ فارسئنه اوستایی) یکی دانسته اند و بی شک بین دو مفهوم » ( ورغنا«اوستا به شاهین و عقاب و ترجمه کرده اند و با 
و ریشه هاي اوستایی و پهلوي و هندي باستان و ارمنی آن در آثار دینی و » سیمرغ«اي موجود است. نام  آن بر مرغ مشهور و نام حکیمی دانا رابطه

، ـ »مینوي خرد«ز کتاب آمده و ذکر شده است. در اینجا به ذکر نمونه اي ا» مینوي خرد«و » دینکرد«، »اوستا«کالسیک متعددي از جمله کتاب هاي 
  تفضلی بسنده می کنیم: ) ـ  با ترجمه احمد70 _ 71(صفحه 

. و هرگاه از آن برخیزد، هزار شاخه از آن بروید. و چون بنشیند هزار شاخه از آن بشکند و تخم آشیان سیمرغ در درخت دورکنندة غمِ بسیار تخمه است«
  »از آن پراگنده شود.

پارسی گوي ما نیز از آن یاد شده است و البته عطار در این زمینه، این پرندة افسانه اي به حدي بوده است که در آثار شعراي الزم به ذکر است که اهمیت 
  را برجستگی خاصی بخشیده است و محتواي عرفانی و معنوي اي به مفهوم اساطیري آن افزوده است. » سیمرغ«نقش و مفهوم 



۵ 

 

 به صورت، کتابی است پر از حکایات و منطق الطیربیت می باشد.  4011هم » بوستانِ سعدي«دارد. کتابِ 
اده کرده بیانِ معانی استفبراي  "قصه"به عبارت دیگر، عطّار نیشابوري، از نوعِ ادبیِ  .است روده شدهس مثنوي
می  يمثنوجاللُ الدین بلخی هم از این حیث، تحت تأثیر عطّار بوده است؛ تمامی داستان هایی که در است. 

اده و در سنّت عرفانِ عاشقانه، این ژانر را به خوانیم، سخنانی هستند که مولوي بر زبانِ قهرمان هاي داستان نه
  اوج خود رسانیده است.

با هم دیگر گفت و گوهایی دارند. این هفت وادي، عبارتند از: » منطق الطیر«در هفت وادي سلوك، مرغانِ 
  ."فقر و فنا" هفتمو  "حیرت"، "توحید" ،"استغنا"، "معرفت"، "عشق"، "طلب"

  ستگفت ما را هفت وادي در ره ا
  چون گذشتی هفت وادي، درگه است

  وا نیامد در جهان زین راه کس
 آن آگاه کسنیست از فرسنگ  

  هست وادي طلب آغازِ کار
  واديِ عشق است از آن پس، بی کنار

  پس سیم وادي ست آنِ معرفت
  پس چهارم وادي استغنا صفت
  هست پنجم واديِ توحید پاك

  پس ششم وادي حیرت صعبناك
فقر است و فنا هفتمین وادي  

  بعد ازین رويِ روِش نبود تو را
  در کشش افتی روِش گم گرددت

  1گر بود یک قطره قُلزُم گرددت
  

  هست وادي طلب آغازِ کارج) 
  چون فرو آیی به وادي طلب

  پیشت آید هر زمانی صد تعب
  ودنفس اینجا ب صد بال در هر
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  طوطیِ گردون مگس اینجا بود
  سالهاجد و جهد اینجات باید 

  1زان که اینجا قلب گردد حالها
  

. این مقوله، امکان دارد پیش "طلب کردن"در نگاه عطّار، عبارتست از  در سلوك عرفانیشرط اول قدم 
 لکه در عموم کار و بارهایی که ما در جهان بهد؛ اما، انصافاً نه در واديِ سلوك معنوي، بپا اُفتاده به نظر برس
اگر من نیازي به انجامِ کاري را در خود احساس  2طلب کردن، امرِ مبارك و مهمی است. آنها اشتغال داریم،

نکنم، هرگز از پیِ آن روان نمی شوم؛ ولو اینکه، عمرو و زید با من به عتاب سخن بگویند یا تشویق هایی 
 ن و یافتن آند. اگر احساس نیاز و آتشِ طلب از درون انسان نجوشد، در پیِ جستَبراي آن در نظر بگیرن

برنمی آید. مالحظه کنید! شما وقتی که می ـ خواهید یا مایل هستید که در فالن کار تخصصی پیدا کنید یا 
وردن آن آ مدرکی بگیرید، نخست باید حرارت طلب و نیاز، در درون تان، شعله برکشد تا بعد براي به دست

  :دیوان شمسبه تعبیر موالنا در  روان شوید.
  ار نداري چرا طلب نکنی؟اگر تو ی

  وگر به یار رسیدي چرا طرب نکنی؟
  به کاهلی بنشینی که این عجب کاري ست

  3عجب تویی که هواي چنان عجب نکنی
  

که کسی که  بهره می جوید براي اینکه توضیح دهد "طرب"و  "طلب"مولوي، در این غزل، از دوگانۀ 
ر هر کاري که انسان می کند، . شرط نخستین، دهم می گرددطرب  ، پس از رسیدن اهلاز پی طلب است

تأمل کنیم، خواهیم دید که اولین امري که هر بزرگی  اینست که اول طلب کند! اگر در حسب الحال بزرگان
ارج عالی صعود کند، قصه طلب بوده و را از پیِ خود روانه کرده است تا پاي بر فرقِ فرقدان بنهد و به مد
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حثی ، بر این نظر است که در آموزش قدماي صوفیه، ب»طلب«در تحلیل سویه هاي عرفانی  شفیعی کدکنی در تعلیقات محققانۀ خویش بر منطق الطیر، .2
طلب مرحله اي از سلوك است که تمام «شخص آنچنان که عطار از آن سخن می گوید، درنگرفته است. لیکن، او در تحلیل این مفهوم بیان می دارد که: م

ه رسد. باست... چون بدون هدایت، طلب هرگز به جایی نمی باید قبول کرد که نتیجه هدایت الهی  احوال و مقامات عارف دنباله آن به شمار می رود و
.و المطلوب بالحد و السبیل سد ابی سعید اسرار التوحید فی مقامات الشیخ«مثلی که در این تحلیل نقل شد، در کتاب » همین دلیل گفته اند که الطلب رد «

 ذکر شده است که بر حسب.» د ... آورده اند کی در ماوراءالنهر جماعتی پیران [ومشایخ] بزرگ بودن«ب دوم کتاب، حکایت: تالیف محمد بن منور، در با
 اتفاق، قصه طلب کردن هم در آن به چشم می خورد و العاقل یکفیه االشارة.
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ت. لیک اگر تکلّف و تصنّعی در کار وجود داشته باشد، یا اینکه این طلب کردن نیازي که از درون فرد جوشیده اس
ریشه در تقلیدي داشته باشد، از جایی به یعد این محرّك پیش ران، خاموش می شود. در مقام تمثیل، اگر من چیزي 

خاطر اینکه در کار من نم و گمان کنم امر خوبی است و چند مدتی هم مانند شما رفتار کنم، برا در شما مشاهده ک
  .اصالتی موجود نیست، و احساس نیازي از درون سربرـ  نیاورده است، این آتش خاموش می شود

ت. در حوزه هایی چون علم و هنر و ادبیات، و همچنین کار و بار اجتماعی، شرط اول قدم طلب کردن اس
ا به از برجستگی خاصی برخوردار بوده است. ما، به طور مشخص در وادي عرفان، این نکتدر میان بزرگان 

خواندم، عرفاي ما، رشتۀ طلب و طرب را با یکدیگر سراغ می گرفتند  و معتقد  توجه به شعري که از موالنا
  بجوشد.بودند طرب، مسبوق به طلب است. طلبی که اصیل باشد و از درون انسان 

 1»نهاوردرمان شوپ«هم میالدي، تعبیر لطیفی دارد که در کتابِ آرتور شوپنهاور، فیلسوف آلمانی سدة نوزد
 اي ابله! تو فکر می کنی که« نیز آمده است؛ او از قولِ یک گُل، خطاب به کسی که او را می بیند، می گوید: 

 دبسیاري از ما کارهایی می کنیم تا مور» می شکُفم!من می شکفم تا دیده شوم؟ نه، من براي نَفسِ شکُفتَن، 
می  نی که شوپنهاور بیایاهنکته  یکی از ،»درباب حکمت زندگی«توجه قرارگیریم و دیده شویم. در کتابِ 

کند، همین است. طُرفه معجونی است آدمیزاد! بر خالف اینکه می داند تصویري که دیگران از او دارند، در 
اطر کدام سرشت که تمدن و جامعه در تأثیري ندارد، ولی با این حال، نمی دانم بخ یچه عمالًخوشبختی او 

نهاد او کاشته اند، این امر را هیچ رها نمی کند. انسان هنگامی که دچار گیر و گرفت هاي روحی و جسمی 
یرگی هاي که دیگران در مورد او چه فکري دارند، باعث رهایی او از قبض روحی و ت مسئلهمی شود، این 

  را درمان نمی کند. روانی نمی شود و دردي از دردهاي او
دیگري، در  2باز هم به قول شوپنهاور، ما به حالت عادي برمی گردیم و زندگی مان به نحوي است که این تصویرِ

شکفتنی،  «وید: دارد. به همین دلیل است که او از قول گُلِ سرخ می گنرا تنظیم کنم، تأثیر  خود اینکه من چگونه امور
کردنی،  اکنون می بینید که طلب» ه براي دیده شدن که براي نَفسِ شکفتن، سربرمی آورد.شکفتنِ اصیل است که ن

طلب اصیل محسوب می شود که منشاء آن در عمق جان باشد و در درون فرد، ولوله اي به پا شده باشد تا از پی آن 
  .یش برود یا اینکه کسی او را سوق بدهدبه حرکت درآید؛ نه اینکه از سر اجبار به پ

  
   3بعد ازین وادي عشق آید پدیدد) 

                                                             
  نام کتابی است از اروین یالوم. .1

2. image 
  حافظ می گوید: .3
؛ حکایت عشق و عاشقی، به تعبیر مولوي دریایی است که عمق آن ناپیدا »از صدايِ سخن عشق ندیدم خوشتر/ یادگاري که در این گنبد دوار بماند«

 .است.



٨ 

 

 می رویم. در این باب، سخنان زیادي شنیده ایم؛ حال، به سروقت منزلگه دوم در میانِ هفت شهرِ عشق
لدین ا منظورِ نظر عطّار نیشابوري بوده است و به نیکی می توان دریافت که سلسله جنبان موالنا جالل آنچه

ظاهري  "ایمانِ"و  "کفر"به دست می دهد؛ عشقی که وراي  "عشق"که عطّار، از هم بوده، تصویري است 
  :می نشیند

  یعد ازین وادي عشق آید پدید
  غرقِ آتش شد کسی کانجا رسید
  کس درین وادي بجز آتش مباد

  وان که آتش نیست عیشش خوش مباد!
  عاشق آن باشد که چون آتش بود

  نده و سرکش بودو سوزگرم ر
  اندیش نبود یک زمانعاقبت 

  درکشد خوش خوش بر آتش صد جهان
  لحظه اي نه کافري داند نه دین
  ذره اي نه شک شناسد نه یقین
  نیک و بد در راه او یکسان بود

  خود چو عشق آمد، نه این نه آن بود
  اي مباحی این سخن آنِ تو نیست

  یستمرتدي تو این به دندانِ تو ن
  دیگران را وعدة فردا بود

  لیک او را نقد هم اینجا بود
  عشق اینجا آتش است و عقل دود

  عشق کامد درگریزد عقل زود
  عقل در سودايِ عشق استاد نیست

  1عشق، کار عقلِ مادرزاد نیست
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  آمده است نیز توجه کنید: 1»شیخ صنعان«، به ابیاتی که در داستانِ در کنارِ این مصاریع
  که این بس منکَر است ي گویدمنکر

  عشق، گو، از کفر و ایمان برتر است
  عشق را با کفر و با ایمان چه کار؟

  عاشقان را لحظه اي با جان چه کار؟
  عشق را دردي بباید پرده سوز

  گاه جان را پرده در، گه پرده دوز
  هر که را در عشق محکم شد قدم
  در گذشت از کفر و از اسالم هم

  مان نماندکفر و این ای چون تو را این
  تنِ تو گم شد و این جان نماند،این 

  [بعد از آن مردي شوي این کار را
  ]مرد باید این چنین اسرار را

  پاي در نه همچو مردان و مترس
  2درگذر از کفر و ایمان و مترس

  
انی آن کفر و ایمدر این ابیات، عطّار از عشقی یاد می کند که وراي کفر و ایمان فقهیِ متعارف می نشیند. 

به نزد عموم دین داران، کافران از مؤمنان بازشناخته می شوند. به همین روي، فریدالدین عطّار  که در فقه و
نیشابوري، به صراحت می گوید که پاي در این وادي بنه، و از نظرگاهی دیگر، در هستی نگاه کن. جاللُ 

  که: می گوید» دیوان کبیر«الدینِ رومی، در غزلی از 
  کفر و ایمان چاکرم تا آمدي اندر برَم، شد

                                                             
فی نفسه  این داستان. است، تحلیل هاي نسبتا مفصلی صورت گرفته است که نکات نغز پرمغز در آن فراوان» شیخ صنعان«درباب محتواي داستان  .1

تون مفافسانه اي است و شواهد متقنی براي اثبات وقوع تاریخی آن در دست نیست. هرچند که سحر کالم عطار در این داستان، ذهن خواننده را چنان 
ی از پژوهشگران این داستان را به ابن سقا نسبت داده اند و برخی ابوعبداهللا صه ي عاشقانه واقعی اي بوده است. بعضخود می کند که گویی حکایت، ق

عات کسب اطالقلمداد می کرده اند. براي » شیخ صنعان«عبدالرزاق صنعانی، محدث مشهور را  برخیدانسته اند و » شیخ صنعان«اندلسی را شخصیت 
 .214 _ 220؛ صص 1394؛ تهران: سخن، چاپ هفدهم روان حله: مجموعه نقد ادبیبا کار.ك. زرین کوب، عبدالحسین؛ » شیخ صنعان«بیش تر درباره 
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  1اي دیدنِ تو دینِ من، وي روي تو ایمان من
مولوي، کامالً پا جايِ پايِ عطار گذاشته، و از تجربه اي کبوترانه سخن می گوید که وقتی فرد به آنجا می 

که  هنگامی ،»مثنوي معنوي« دومِتر دفدر » موسی و شبان«در داستان رسد، گویی وراي این ظواهر می نشیند. 
  موالنا می گوید:به انتهاي قصه می رسیم، 

  چند ازین اَلفاظ و اضمار و مجاز
  سوز خواهم سوز با آن سوز ساز

  موسیا آداب دانان دیگرند
  سوخته جان و روانان دیگرند
  تو ز سرمستان قالوزي مجو

  جامه چاکان را چه فرمایی رفو
  تملّت عشق از همه دینها جداس

  2عاشقان را ملّت و مذهب خداست
  

رسم عشق و آیین عاشقی از همۀ آیین ها جداست و غایت قُصوايِ عاشقان، معشوق محتشم ـ یا خداوند 
از عارفان و نظر ـ است. عشق، چنین جایگاهی براي سنایی، عطّار و موالنا دارد. در سنّت دینی ما، صرف 

ست. نه فقها، نه متکلمین، نه مفسرین، هیچ کدام از عشق رده اسالکان، کسی دیگر از عشق سخنی به میان نیاو
حافظ شیرازي، شاعرِ قرن هشتُم هجري قمري هم از پیِ موالنا جالل الدین و عطّار   3صحبت نکرده اند.

مده بود؛ عشق و عاشقی اي که منظورِ نظرِ او و عارفانِ پیش از او بود، در دکّانِ فقیهان پیدا نمی نیشابوري آ
تیزي و تندي کالمش بر همگان آشکار است و به صراحت با فقها درمی  باب،در این حافظ شیرازي،  4د.ش

  پیچد و می گوید:

                                                             
  .662؛ غزل 1387؛ غزلیات شمس تبریزمولوي، جالل الدین محمد بن محمد؛  .1
هران، سروش؛ شرکت انتشارات علمی و فرهنگی؛ ت ؛ به تصحیح و پیشگفتار عبدالکریممثنوي معنوي، براساس نسخه قونیهمولوي، جالل الدین محمد؛  .2

  .1770، 1769، 1765، 1764، 1762/ 2؛ 1376
از عشق سخن گفته اند. اما آنچیزي که عشق در نگاه عرفا را از عشق در نگاه فیلسوفان و  ازناي تاریخ، درفان و ادیبان و عارفانمتکلمین و فیلسو .3

یلسوف، ، در کسوت یک فبوعلی سینا از سوي دیگر، جربیات کبوترانه و شهودهاي عرفانی و جمال شناسی.متکلمان متمایز می کند، نوع نگاه است و ت
رد بررسی را مو» عشق«ا عبداهللا فقیه معصومی، شاگردش رساله اي درباب ماهیت عشق پرداخته و با نظمی منطقی در هفت فصل، مفهوم اببه درخواست 

مجلۀ بخارا؛  ؛ همچنین ن.ك.ترجمه محمود شهابی الرسائل؛نگاه کنید به: ابن سینا، حسین بن عبداهللا؛  این مقوله، آشنایی بیشتر باقرار داده است. براي 
  محمدرضا شفیعی کدکنی تحت عنوان ابن سینا و ماهیت عشق. ؛ مقاله 1396، مهر و آبان 120شمارة 

  »ه علمِ عشق در دفتر نباشد.مایی/ کبشوي اوراق اگر همدرسِ «حافظ در طعن به فقیهان می گوید:  .4



١١ 

 

  اگر فقیه نصیحت کند که عشق مباز
  1را تر کن پیاله اي بدهش گو دماغ

  
 هم عشق زمینی و نیز عشق آسمانی محل در عین حالعشق، کشفی بود که این بزرگان کرده بودند و 

  می سراید:» مثنوي معنوي«عنایت و توجه ایشان بود. مولوي در 
  عاشقی گر زین سر و گر زان سرست

  2عاقبت ما را بدان سر رهبرست
  یا

  هر که را جامه ز عشقی چاك شد
  و عیب کُلّی پاك شداو ز حرص 

  شاد باش اي عشق خوش سوداي ما
  اي طبیب جمله علّتهاي ما 

  اي دواي نَخوت و ناموس ما
  و افالطون و جالینوس مات اي

  جسم خاك از عشق بر افالك شد
  3کوه در رقص آمد و چاالك شد

اظ سلوکی سخن به این معنا، عرفاي ما درباره عشق و اهمیت آن به لحاظ وجود شناختی، همچنین به لح
  می گفته اند.

  
  ست آنِ معرفتپس سیم وادیه) 

د سمعرفت می رویم. در این باب، چنین به نظر می ر اکنون، پس از بررسیِ واديِ عشق، به سروقت واديِ
د، و صاص دارکه عطّار، بر این نکته انگشت تأکید می نهد که حظّ و رزقِ هرکسی در این دنیا به خود او اخت

  هاي مختلفی در این دنیا دارند. آدمیان نصیب
  سیرِ هرکس تا کمالِ وي بود

  قربِ هرکس حسبِ حالِ وي بود
                                                             

  .397؛ غزل 1394قزوینی؛ تهران: ققنوس،  _حافظ، شمس الدین محمد؛ دیوان؛ براساس نسخه تصحیح شدة غنی  .1
  .111/ 1؛ براساس نسخه قونیه؛ مثنوي معنوي .2
  .22 _ 25/ 1همان؛  .3



١٢ 

 

  ف افتاد سیرالجرم چون مختل
  هم روِش هرگز نیفتد هیچ طیر

  ستاتفاوت یافتهجا معرفت، زین
  ستااین یکی محراب و آن بت یافته

  چون بتابد آفتابِ معرفت
  صفت،از سپهرِ این ره عالی

  ا شود بر قدرِ خویشهریکی بین
  1بازیابد در حقیقت صدرِ خویش

  
نصیب هايِ آدمیان با هم دیگر، متفاوت و می گوید که یاد می کند،  2یسملاز نوعی پلورا در این ابیات، عطّار

  است؛ چون، پیشینه هاي معرفتی و تربیتی ایشان با یکدیگر فرق دارد.
ه ، یعنی اینکه نزدیکیِ هر فردي ب»وي بودحالِ قربِ هرکس حسب«رِ چنین است. تعبی نیزسلوك  اديدر و

ن نیست که همگان، به یکسان، تشنگانِ بر سرِ خداوند، مطابق با تالش و کوشش و احوال و رزق اوست. چنی
این «ر، راه و مشی و مرام اکثریت است. عطّار می گوید که یک سفره و ساکنانِ یک کوي باشند. تنوع و تکث

ت می را به رسمی» واديِ معرفت«، به این معنا که این تنوع و تکثرِ در »!ستو آن بت یافتهه محراب یکی ب
رة خویشتن را نصیب می برد. در نگاه فرید الدینِ عطّار، اینچنین نگرشی به هستی شناسد و هرکسی رزق و به

  شود و او آن را برمی کشد و موجه می انگارد.برجسته می 
به این  3است.» نو شدن«ه در نگرشِ عرفانیِ این سالک سنتی، محل نظر قرار می گیرد، قصۀ نکتۀ دیگري ک

  د:د، طراوت را در زندگیِ خویش تجربه می کنمعنی که اگر کسی، اهل معرفت باش
  گر ز اسرارت شود ذوقی پدید
  هر زمانت نو شود شوقی پدید

  تشنگی برکمال اینجا بود
  ا بودصد هزاران خون حالل اینج

                                                             
  .3508 _ 3513؛ ابیات منطق الطیر .1

2. pluralism 
دارد. او در این سخنرانی موالنا را از آن روي نواندیش » جهان صغیر، جهان کبیر؛ مولوي عارف نواندیش«اي با عنوان عبدالکریم سروش، سخنرانی  .3

بشکافت دلم/ اطلس نو بافت دلم،  تابش جان یافت دلم، واشد و« ژندگی در دشمنی بوده است: و با کهنگی و  "نوها می اندیشیده"می خواند که به 
 »دشمنِ این ژنده شدم.



١٣ 

 

  خویش را در بحرِ عرفان غرق کن
  1ورنه باري خاك ره بر فرق کن

  
است. او، همچنانکه اشاره شد، نوعی  "رِ عرفانغرق شدن در بح"از نظرِ عطّار، مشی درست و راهگشا، 

پلورالیسم را به رسمیت می شناسد، و تخته بند زمان و مکان می داند، و در اینجا حسب حال هرکسی 
را بیان می کند و حکایت تجربه هاي بدیع و طراوت روحی را  "نو شدن"د؛ عطّار سپس، قصۀ محوریت دار

شود و اینکه آدم، به دنبال کشف اسرار برود. یعنی نوعی خودکاوي و  نصیب بردن، مورد روایت او واقع می
  . نصیب بردناهاي تازه را درنوردیدن را تجربه کردن و بداعت و نوشدگی را خودشناسی و خالقیت و فض
  ، شاعر نوپرداز معاصر، شعر لطیفی سروده است:، در سوگ فروغ فرخزاد»دوست«سهراب سپهري، در شعر 

  2»ر از طراوت تکرار بود/ و او به سبک درخت/ میان عافیت نور منتشر می شد.یوة باران پو او به ش« 
جنس طراوت و نوشدن است. فرد،  . برخی تکرارها، از»پر از طراوت تکرار بود«سپهري می گوید، فروغ 

طراوت را را تجربه می کند. در عین حال، می تواند بداعت و » هنوز«، شب و روز، و به قولِ احمد شاملو
زد. عموم شعرا و نویسندگان، و کسانی که در کارِ خالقیت تجربه کند و دیگران را هم ازین حدیث بهره مند سا

، اگر در کارشان خالقیت داشته باشند ،موسیقی دانان، و دیگر صاحبانِ مهنو آفرینش اند، همانند فیلم سازان، 
اثر خویش تجربه می کنند. این همان مضمونِ قابل  این بداعت و طراوت و پس زدنِ کهنگی و ماللت را در

  ، به آن اشاره می کند.»منطق الطیر«در » وادي معرفت«تانِ تأملی است که عطّار نیشابوري، ذیل داس
  بعد ازین وادي استغنا بودو) 

  بعد ازین وادي استغنا بود
  نه درو دعوي و نه معنی بود

  هفت دریا یک شَمر اینجا بود
  ک شرر اینجا بودخگر یهفت ا

  صد هزاران سبزپوش از غم بسوخت
   3تا که آدم را چراغی برفروخت

                                                             
  .3523و  3520،3521؛ ابیات منطق الطیر .1
 ».دوست«؛ شعر »حجم سبز«؛ دفتر هشت کتاب .2

 .3610و  3606، 3604؛ ابیات منطق الطیر .3



١۴ 

 

ته اي که در این بخش، عطّار است. نک» 1واديِ استغنا«هفت گانۀ سلوك، وادي هاي چهارمین وادي از 
به اي را رنیشابوري بر آن تأکید می کند، از این قرارست که سالک در این منزل، به مرتبه اي می رسد و تج

از سر می گذراند که نسبت به کاري که می کند، به یک معنا در هستی مؤثر باشد. اینکه گویی سالک تفطن 
  و از هیچ حیثی به احتیاج ندارد. د که خداوند از او مستغنی استپیدا می کن

 رمی یابد، یکیلب مطلب این است که قصه استغناي خداوند از ماسوي اهللا، که سالک آن را در این وادي د
می دهد. یکی از حکایاتی که  از نکاتی است که گویی خداوند بی نیاز از آن چیزي است که در این عالم رخ

یازيِ باد بی ن«آن تعبیرِ مشهور شیخ نجم الدین کبري است که می گفت: در جریان هجوم مغوالن خوانده ایم، 
  »حق است که می وزد.

د، هول برمی دارند. در متون عرفانی قبل از دارند یا اگر به این مقام برسنخیلی ها چنین درکی از خداوند ن
ان نیامده است. اما همیشه به عطّار، هرگز از مفهوم استغنا، به عنوان یک مرحله از مراحلِ سلوك سخنی به می

  2عنوان یکی از مهمترین دغدغه هاي اربابِ سلوك مطرح بوده و دربارة آن سخن گفته اند.
ا، چنانکه دیدیم معطوف به این است که سالک به این تلقی و درك می رسد که خداوند استغن پس قصۀ

ه سالک طریق پیدا  می کند. در این وادي نیازي به کاینات و اعمال و احوال او ندارد. این تجربه اي است ک
  و در این وهله، چنین درکی دارد.ها فرد احوالی در درون خود تجربه می کند 

  ین وادي توحید آیدتاز بعدز) 
است. در این بخش نکات نغزِ پرمغز فراوان است. به اختصار توضیح می » وادي توحید«پنجمین وادي، 

است، و وحدتی که او از آن سخن می گوید، وحدت عددي نیست. یعنی  دهم که توحیدي که مدنظر عطار
 وضوعم و ... نیست! این فقط صبغۀ سلبیِ تاسهبه این معنا، دوتا و است و » یکی«چنین نیست که خداوند 

  »!هزار بادة ناخورده در رگ تاك است«است. 
  بعد ازین وادي توحید آیدت

  منزلِ تفرید و تجرید آیدت
  ینی عدد، گر اندکیگر بسی ب

  آن یکی باشد درین ره در یکی
  نیست آن یک کان اَحد آید تو را

                                                             
تُم...واعلَموا أنَّ یأَیها الذین ءامنوا أنفقُوا من طیبت ما کَسب« ست:آمده ا 267مفهوم بی نیازي خداوند از جمله مضامین قرآنی است. در سوره بقره آیه  .1

.یدمح قتبس از (م» خداوند از هر نظر غنی است و بلکه تمام نعمتها را او در اختیار شما گذارده، و لذا شایسته ستایش است.«؛ به این معنی که: »اهللاَ غنی
 .)334سوره بقره، صفحه  267، ذیل آیه 2 مکارم شیرازي، ج ، زیر نظر آیۀ اهللاتفسیر نمونه

  .703؛ قسمت تعلیقات، صفحۀ 1397محمدرضا شفیعی کدکنی؛ تهران: سخن،  منطق الطیر؛ مقدمه، تصحیح و تعلیقاتك. عطار، محمد بن ابراهیم؛ ر. .2



١۵ 

 

  زان یکی کان در عدد آید تو را
  وین از عدد ست آن ز حدچون برون ا

  از ازل قطعِ نظر کن وز ابد
  چون ازل گم شد ابد هم جاودان
  هر دو را کی هیچ ماند در میان؟

  چون همه هیچی بود هیچ این همه
  1در اصل جز پیچ این همه کی بود

  
ز ا این ابیات، خیلی متراکم است؛ اما، لب آن از این قرارست که می گوید خدا را یکی حساب نکن. بعضی

وان، ی، یعنی یک ل»یک«عرفا گفته اند که وحدت خداوند، وحدت عددي نیست. براي مثال، وقتی می گوییم: 
ین معنی و ابوده  منديکرانبه یک معنی، این متضمن نیست.  تاسهیک ساعت، یک کیف پول، یعنی دوتا و 

  یکی است یا یکی نیست.
 از وحدت عددي یاد کنیم، خیلی حالت متعارفی است.معناي اولِ درك وحدانیت خداوند این است. اینکه 

به همین دلیل، عرفا از وحدت عددي عبور می کنند و از وحدت حقّۀ حقیقیه صحبت می کنند؛ یعنی یگانگی 
اي که گویی هستی را پر کرده است. مثل دریایی که همۀ هستی را پر کرده باشد. حال این یکی در مقابل 

نیست.  ايهسهستی دریاي وجود باشد و به این یکی بگوییم، دیگر در مقابل دویی و  دویی نیست. وقتی کلِّ
  ابدیت را در هم ادغام کنیم. زمانی داریم و وقتی و هنگامی بوده است، باید ازلیت و» ازِ«اینکه ما، 

  حق ز ایجاد جهان افزون نشد
  2آنچ اول آن نبود اکنون نشد

  
خدا جاري و ساري در هستی  ی مستقل از خدا خلق شده است. انگاراینگونه نبوده که وقتی بود که جهان

ار طّش ازین می توان گفت. توحیدي که عیاست و وحدتش، وحدت حقّۀ حقیقیه است. در این باب سخن ب
  با این حیرتی که پس از آن در می رسد، ارتباط وثیقی دارد. از آن سخن می گوید

  بعد از این وادي حیرت آیدتح) 

                                                             
  .3727و  3726، 3725، 3724، 3722، 3720؛ ابیات منطق الطیر .1
  .4/1665براساس نسخه قونیه؛ ؛ مثنوي معنوي .2



١۶ 

 

، ششمین مرحله از مراحلِ هفت گانۀ سلوك است. این حیرت، نه از جنسِ »وادي حیرت«، بعدي مرتبۀ
یق نگی هستی و به نوعی حکمِ به تعلسالک در بی کرا نِگیجی، نه از جنسِ مغشوش بودن است. بلکه از تفطّ

  کردن درمی رسد.
  بعد از این وادي حیرت آیدت
  کار دایم درد و حسرت آیدت

  ؟اينهمستی یا «د گر بدو گوین
  ؟اينیستی گویی که هستی یا نه
  در میانی یا برونی از میان؟
  برکناري یا نهانی یا عیان؟
  فانیی یا باقیی یا هردوي؟

  »نه توي؟هردو، توي یا  ايیا نه
  چیز من ندانماصال می«گوید 
   1هم ندانم نیز من» ندانم«وان 

  
ی نتو اآلن کجایی بعد از این ها؟ مستی؟، هشیاري؟، فااین ها را که به او می گویند، از او می پرسند که 

اي؟، یا باقی اي؟، کدامش هستی؟، هر دو یا هیچ کدام؟ این پرسش ها را که از سالک طریق می کنند، او 
  اسخ می دهد:پ

  اصال می ندانم چیز من«گوید 
  هم ندانم نیز من» ندانم«وان 

  عاشقم اما ندانم بر کیم
  س چیمنه مسلمانم نه کافر پ

  لیکن از عشقم ندارم آگهی
  2هم دلی پرعشق دارم هم تهی

  
ة خود احاطه رقصۀ حیرت که بارِ معناییِ مثبتی دارد، در زبانِ عطّار، متضمن وضعیتی است که فرد را در چنب

کرده است. مالحظه کنید! نوعی حکمِ به تعلیق کردن است و حیرت را تجربه کردن. فرد دربارة خودش هم، 
                                                             

  .3834 _ 3837، 3827؛ ابیات منطق الطیر .1
  3837 _ 3839؛ ابیات منطق الطیر .2



١٧ 

 

یش خالی است؛ چه رسد به اینکه بخواهد راجع به دیگران داوري کند و تصمیمی بگیرد. می گوید: زیر پا
  1.»وان ندانم هم ندانم نیز من«

بۀ عشق است، و عطّار می گوید که وراي کفر و ایمان متعارف می نشیند. در و بعد از این مرتبه، همان مرت
تري پیدا می کند. گویی سالک طریق، وراي این  بیش بسط مقولهاست، این » واديِ حیرت«این وادي، که 

 دوگانه هاي متعارف می نشیند. حیرت، معنایی مذموم ندارد، به این معنی است که شخص باید تمهید مقدمات
  ، شخص از تحیر خویش سخن می گوید.مرتبۀ حیرت در کند. می بینید که

ي را ذکر کنم. قیاس قصۀ حیرت به نزد عطّار، با اجازه بدهید پیش از آنکه به واديِ هفتم برسیم، نکته ا
ه لمولوي کما بیش، به معنایی که عطّار از حیرت سخن گفته، از این مقو می دانیم کهحیرت نزد حافظ. مقولۀ 

صحبت کرده است، و نوعی پیچیدگی و تودرتو بودنِ عالَم که در عین حال، از مراتب سلوك است در آن 
رچه که در وادي سلوك پیش تر می رود انگار نصیب بیش تري از حیرت می برد. دیده می شود. یعنی فرد ه

ما ا ؛عطّار یاد می کندض و ندانم انگاري است که ولی در نگاه حافظ قدري متفاوت است. حیرت، نوعی قب
   :استاضر ح به معناي خیامی آن نزد حافظ 

  چیست این سقف بلند سادة بسیارنقش
  2هان آگاه نیستزین معما هیچ دانا در ج

  یا
  از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود
  3زنهار از این بیابان وین راه  بی  نهایت

  یا 
  حدیث از مطرب و می گو و رازِ دهر کمتر جو

  4 د و نگشاید به حکمت این معما راکه کس نگشو

                                                             
رن قمطابق با تلقی عارفانی چون موالنا جالل الدین، بی صورتی و بی نقشی خداوند منشأ حیرت است. مال حسین واعظ کاشفی، از عرفاي نیمه دوم  .1

ارت است به مرتبه احدیت که اعتبار حضرت بباید دانست بی نقشی اش« در توضیح این مفهوم آورده است:» مثنويلب لباب «نهم هجري، در کتاب 
 توحدت است به شرط عدم اعتبارات و اسقاط اضافات، و کثرت صور عبارت است از متبه واحدیت که اعتبار همان حضرت است به شرط اثبات اعتبارا

د و است و ظهور ذات، و ذات را بدین اعتبار واحد گوین ... را بدین اعتبار احد گویند و متعلق اعتبار ثانی نسبت ابدیت و اضافات ... و متعلق اعتبار اول
 »شهود این دو صفت معا مؤدي باشد به حیرت و دهشت. از پی ادراك تو هرجا که هست/ حیرت اندر حیرت است.

  .71غزل قزوینی؛  _؛ براساس نسخه تصحیح شده غنی دیوان حافظ .2
  .94همان؛ غزل  .3
  .3همان؛ غزل  .4
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 سردي و قبض میدر اینجا هم صحبت از حیرت است؛ اما حیرتی  که با نوعی شک و ندانم انگاري که با 
به اقتفاي او موالنا سخن می گوید، از  تواند در برسد و طنین خیامی دارد. ولی حیرتی که عطّار گفته و بعد

  اي ابتدایی سلوك را درنوردید، از راه می رسد.جنسی متفاوت است و وقتی فرد وادي ه
  ط) بعد ازین وادي فقر است و فنا

می باشد و متضمن خود را در و غایت القصوايِ سلوك » است و فنا وادي فقر«به وادي هفتم می رسیم که 
  میان ندیدن و مستحیل و مندك و حل شدن در امر بیکرانه است.

  بعد ازین وادي فقر است و فنا
  کی بود اینجا سخن گفتن روا

  عین وادي فراموشی بود
  گنگی و کرّي و بیهوشی بود
  صد هزاران سایۀ جاوید، تو 

  ز یک خورشید، توبینی  گم شده
  بحرِ کلّی چون به جنبش کرد راي
  نقش ها بر بحر کی ماند به جاي

  دل درین دریاي پرآسودگی
  1بودگیمی نیابد هیچ جز گم

  
یل شدن و یگانه شدن و از میان رخت بربستن و خود را در میانه ندیدن که غایت قصۀ گم شدن و مستح

د می کند. از این حیث عطّار تنها نیست و دیگر عرفا و به طور نهایی سلوك است و عطّار از آن به فقر یا
ر از او گطره اي که وقتی به دریا می پیوندد، دیمشخص عرفاي سنت خراسانی هم از آن یاد کرده اند. بسان ق

این  2یا گم شدن، همان فارسیِ استحاله و اندکاك است. »بودگیگم«استقاللی و چیزي باقی نمی ماند. تعبیرِ 
  آمده است.از مصطلحات صوفیه است که در نوشته هاي آنها،  "اندکاك"و  "استحاله"تعبیر دو 

  ط) سهراب سپهري، سالک مدرن
را پی می گیریم که آیا در جهانِ کنونی، همچنان می توان از امر  یبمهن بخش، پاسخ به پرسشی در ای

  معنوي سراغی گرفت یا خیر؟

                                                             
  .3974، 3971، 3970، 3969، 3968؛ ابیات منطق الطیر .1
وجود معلول مندك/ "در ادبیات فلسفی ما نیز به کار گرفته شده است؛ فیلسوفان ما تعبیري داشته اند با این مضمون که  "اندکاك"و  "استحاله"تعابیر  .2

  ی وجود علت، وجود معلول را در احاطۀ خویش دارد.یعن "مستحیلِ در وجود علت است.
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 از سالکان مدرن بود؛ به این در قرن بیستُم زندگی می کرد و یکی چنانکه افتد و دانید، سهراب سپهري،
 کان سنتیو سال عارفان؛ بر خالف ول امرِ معنوي بوده استمعنی که در جهانِ راززدایی شدة کنونی، دل مشغ

در جهانِ  که چون موالنا جالل الدین محمد بلخی، سنایی غزنوي، عطّار نیشابوري و حافظ شیرازي اي 
  1.می زیستند و فضایی راز آلود ندرپیشام

توان از نیکوس کازانتزاکیس، میالن  اگر در میانِ متقدمان و متأخران در دوران مدرن سراغ بگیرید، می
علی  هم چنان که می توان کوندرا و فیودور داستایوفسکی نام برد و ایشان را در عداد سالکان مدرن بینگاشت.

   2زمرة سالکان مدرن قلمداد کرد.شریعتی و داریوش شایگان را در 
فت ه در ادامه،موفق بوده است. در روزگار کنونی، سهراب سپهري یکی از سالکانی است که از این حیث 

ار، این اشع ور می گردد.مرکه متعلق به دورانِ بلوغِ معنوي سپهري است، » حجم سبز«سروده از دفترِ شعرِ 
مات و مؤلفه هاي سلوك معنوي ب لبان می دهد.ه روایت سهرابِ سپهريِ متأخر را نشمقو  
  3 در گلستانه) 1

  دشت هایی چه فراخ!
  هایی چه بلند!کوه 

  در گلستانه چه بوي علفی می آمد!
  من در این آبادي، پی چیزي می گشتم:

  پی خوابی شاید،
  پی نوري، ریگی، لبخندي.

  پشت تبریزي ها
  غفلت پاکی بود، که صدایم می زد.

  مروزمن چه سبزم ا
  و چه اندازه تنم هوشیار است!

  نکند اندوهی، سر رسد از پس کوه.
  زندگی خالی نیست:

  هربانی هست، سیب هست، ایمان هست.م
  آري

                                                             
  ».دین آنالین«؛ سایت 1399دي  6روش؛ پلک درشت بشارت: بازخوانی تطبیقی نگرش عرفانی مولوي و نگاه اگزیستانسیال سپهري؛ ر.ك. دباغ، س .1
 .1397، تورنتو، سهروردي، آبی دریاي بیکران: طرحواره اي از عرفان مدرن ر.ك. دباغ، سروش؛ .2

  ».حجم سبز«؛ دفتر هشت کتاب . 3
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  تا شقایق هست، زندگی باید کرد.
  در دل من چیزي است، مثل بیشۀ نور، مثل خواب دم صبح

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

  دورها آوایی است، که مرا می خواند.
  

را می بینید، اینکه آوایی او را به سمت بی سو می خواند.  تعبیر طلب شمادر این شعر، به روایت سپهري، 
، اشارتی به این است که انسان به زندگی متعارف خود مشغول است و در »غفلت پاکی بود«همچنین تعبیر 

  غفلتی به سر می برد. 
  اي جان غفلتستین عالم اُستنِ ا

  1هوشیاري این جهان را آفتست
  

و اکنون و پشت نکردن به زندگی متعارف. یعنی جوري بازیگري در غفلت پاك، یعنی زیستن در اینجا 
از دنیا دل برکند و امور متعارف را فرو بنهد. همگی ما از صبح تا  درنسالک م قرار نیست. حینِ تماشاگري

ت فرو برده ایم! و مشغول کاروبارهاي گوناگونی چون گرفتاري هاي مالی و خانوادگی شام سر در گریبانِ غفل
هستیم. تمامی این اشتغاالت، غفلت هایی هستند که ما را سرگرم خود  یان و شوق به سود و ...ز و خوف از

می ت سوز بازاز امورِ تأمل برانگیز و اندیشه هاي عافی برخیمی کنند و در حالت متعارف از اندیشیدن به 
 شما، دیگر رغبتی به این، اگر این غفلت نباشد، شیرازة امور از هم دیگر می پاشد و من و حال ندر عیدارند. 

دنیا نخواهیم داشت و آتش این دنیا بر دل هایمان سرد می شود و مقام بازیگري را فراموش می کنیم و به 
  خود نگردد. مور بر مدارمی شود که دیگر ا سببمرحله تماشاگري می رویم و این 

ي معروف، در روزگار کنونی نوشتۀ اکهارت توله، معلم معنو "The Power of Know "کتاب مشهور
نوعی روشنایی معنوي است. یکی از نکات خوبی که در این کتاب، محل نظر قرار می گیرد  این است که 
فرد بتواند در حین اینکه به امور متعارف مشغول است، این جا و اکنون را تجربه کند. باري، خیلی از مواقع 

د؛ اینقدر ایده هاي رهزن و احساسات بد سراغ ما می آید، ذهن ما راهزنی می کند و اولین دشمن ما می شو
و خود یا دیگران را قضاوت می کنیم که کالفه می شویم! در این موقعیت، شرط اول قدم آن است که فرد 

                                                             
الم اي جان غفلتست/ هوشیاري این جهان را آفتست/ هوشیاري زان جهانست اُستنِ این ع»: « مثنوي معنوي«ي در دفتر اول اشاره به یکی از اشعار مولو .1

 »و چون آن/ غالب آید پست گردد این جهان/ هوشیاري آفتاب و حرص یخ/ هوشیاري آب و این عالم وسخ.
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 وماتاز مقامر بتواند بر این رهزنی ها فائق  بیاید، و طمأنینه و آرامش را بجوید و زندگی آري بگوید. این 
  است. ك معنويسلو
  1نشانی) 2
  ، در فلق بود که پرسید سوار.»خانۀ دوست کجاست؟«

  آسمان مکثی کرد.
  رهگذر شاخۀ نوري که به لب داشت به تاریکی شن ها بخشید.

  نرسیده به درخت
  کوچه باغی است که از خواب خدا سبزتر است

  و در آن عشق به اندازة پرهاي صداقت آبی است.
  شت بلوغ، سر بدر می آرد،که از پمی روي تا ته آن کوچه 

  پس به سمت گل تنهایی می پیچی،
  دو قدم مانده به گل،

  پاي فوارة جاوید اساطیر زمین می مانی
  و ترا ترسی شفاف فرا می گیرد.

  در صمیمیت سیال فضا، خش خشی می شنوي:
  کودکی می بینی

  رفته از کاج بلندي باال، جوجه بردارد از النۀ نور
  سیو از او می پر

  دوست کجاست. خانۀ
  

از نوآوري ها را در خود دارد، چند مؤلفه و شاخصۀ برخی  2، که در فُرم »نشانی« فارغ از ساختار شعرِ
  سلوك معنوي به روایت سهراب سپهري، در این سروده برجسته شده است.

                                                             
  ».حجم سبز«؛ دفتر هشت کتاب .1
توضیح داده ام. آراء این  "فرمالیسم روس"فرم و مکتب ادبی  ه به صورت مختصر دربار» له هایی که غرق ابهامندفروغ و سهراب، فاص«در مقاله  .2

محمدرضا شفیعی کدکنی، نفوذ قابل توجهی دارد و او در مباحث اخیرش که تحلیل سبک شناسی است، این نوع از  مکتب در نگاه پژوهشگرانی چون 
آن استفاده می کند. کتابی مهم از او در نقد و بررسی نظریات این مکتب ادبی، با نام  ، وارد کرده است و ازاز نگاه قدما دیدگاه را عالوه بر بهره گیري 

 .منتشر شده است رستاخیز کلمات
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عارف اي مترس با ترس هشبیه است. این ت» منطق الطیر«در  "حیرت"خیلی به مفهوم  »ترسی شفاف«تعبیر 
یاد می کند؛ ترسی که معطوف به تفطن یافتن به جایگاه خود در  »ترسی شفاف«فرق دارد؛ لیکن سهراب از 

  می پیچد، آن را تجربه می کند. »گل تنهایی«عالَمِ هستی است و هنگامی که فرد، به سمت 
  پاي فوارة جاوید اساطیر زمین می مانی

  رد.و ترا ترسی شفاف فرا می گی
  

این سروده، داستانِ تنهایی معنوي است، و اینکه فرد خود را در این دنیا تنها بیابد. این نوع مشخصۀ دیگرِ 
از تنهایی، به قول میگل د اونامونو، ناظر به سرشت سوگناك هستی است. تنهایی سخت است! و همۀ ما از 

بار «ه قول میالن کوندرا، ر می کنیم؛ چون ب؛ بسیاري از مواقع از مواجهه با خویشتن خویش فراآن می گریزیم
را نمی توانیم به راحتی بر دوش خود تحمل کنیم و براي انس گرفتن » سبکی تحمل ناپذیر هستی«یا » هستی

  با خود دچار ناتوانی هستیم.
؛ اینکه من و شما، خود را در این دنیا تنها بیابیم و 1یا تنهایی معنوي از مقومات سلوك است »گل تنهایی«

پهري از هجوم ، س»مسافر«با این تنهایی انس بگیریم، البته کار دشواري است! در منظومۀ شعريِ  تجربه کنیم و
  خالی اطراف سخن می گوید که گریبان فرد را رها نمی کند و در ادامه می گوید:

  ـ دچار یعنی
  ـ عاشق.

  چه تنهاست ـ و فکر کن که
  اگر که ماهی کوچک، دچار آبی دریاي بیکران باشد.

  فکر نازك غمناکی!ـ چه 
  ـ و غم تبسم پوشیدة نگاه گیاه است.

  و غم اشارة محوي به رد وحدت اشیاست ...
  
  2واحه اي در لحظه) 3

  به سراغ من اگر می آیید،
  پشت هیچستانم.

                                                             
  . قینبض خیس صبح: سالک مدرن شر، در »چه درونم تنهاست«ر.ك. دباغ، سروش؛  .1
  ».حجم سبز«؛ دفتر هشت کتاب .2
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  پشت هیچستان جایی است.
  پر قاصدهایی استپشت هیچستان رگ هاي هوا، 

  که خبر می آرند، از گل واشدة دورترین بوتۀ خاك.
  پشت هیچستان، چتر خواهش باز است:

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

  آدم اینجا تنهاست
  و در این تنهایی، سایۀ نارونی تا ابدیت جاري است.

  به سراغ من اگر می آیید،
  ، مبادا که ترك برداردنرم و آهسته بیایید

  چینی نازك تنهایی من.
  

، از برساخته هاي سهراب سپهري است »هیچستان«است. مفهوم » احه اي در لحظهو«سومین شعر، سرودة 
ان در زب »هیچستان«قصه   .سربرآورده است و اینجا بیش تر رخ می نمایاند» مسافر«که نخست در شعرِ 

تعدد و تضادها رفتن است و فرد با کشیدن سرمه اي بر چشم می تواند سپهري، به معناي وراي دار کثرات و 
  1می بیند. "هیچستان"ن آرامش و طمانینه اي را تجربه کند که در آ

  
  2) تپش سایۀ دوست4

  چوبدست ما به دوش خود بهار جاودان می برد.
  هر یک از ما آسمانی داشت در هر انحناي فکر.

  ذوب سحر می خواند.هرتکان دست ما با جنبش یک بال مج
  جیب هاي ما صداي جیک جیک صبح هاي کودکی می داد.

  ما گروه عاشقان بودیم و راه ما 
  از کنار قریه هاي آشنا با فقر 

  تا صفاي بیکران می رفت.

                                                             
 .1398، تورنتو، نشر سهروردي، نبض خیس صبح: سالک مدرنِ شرقی، در »صمیمیت سیال فضا«وش؛ ر.ك. دباغ، سر .1
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٢۴ 

 

  برفراز آبگیري خود بخود سرها همه خم شد:
  روي صورت هاي ما تبخیر می شد شب

  و صداي دوست می آمد به گوش دوست.
  

و  »می آمد به گوشصداي دوست «شعر از تجربه هاي کبوترانه اي سخن به میان آمده است.  در این
ما را با نوعی حس دریغ آلود نسبت  »جیب هاي ما صداي جیک جیک صبح هاي کودکی می داد«تعبیر 

 نوعی بساطت ذهنی ،»ما هیچ، ما نگاه« دفتر اشعارهمانطور که می دانید، در  1به دوران کودکی همراه  می کند.
دارد که ذهن پیچیده نشده است و همچنان بسیط  ، اشاره به دوره اي"بساطت ذهنی". تعبیر به پشم می خورد

 هري، شاعرانه است. سپپیراموناست، و بی واسطه با جهان پیرامون ارتباط برقرار می کند و نگاهش به جهان 
  به این معنی از کودکی و دوران خردسالی صحبت می کند.

یاد می   »تبخیر می شد شب«سپهري در سرودة قبلی از ترسی شفاف سخن می گفت، اما اینجا از تعبیرِ 
بر روي  تبخیر شدن شب 2مؤلفه اي سلوکی است. »ترسی شفاف«یا تنهایی معنوي و  »گل تنهایی«کند. 

  .ي استمتضمن تجربۀ کبوترانه ا صورت
   3شب تنهایی خوب) 5

  گوش کن، جاده صدا می زند از دور قدم هاي ترا.
  چشم تو زینت تاریکی  نیست.

  به پا کن، و بیا.پلک ها را بتکان، کفش 
  و بیا تا جایی که پر ماه به انگشت تو هشدار دهد

  و زمان روي کلوخی بنشیند با تو
  جذب کنند. و مزامیر شب اندام ترا، مثل یک قطعۀ آواز به خود

  پارسایی است در آنجا که ترا خواهد گفت:

                                                             
ه، براي ین معنی که خاطره اي یا زمانی شاد در گذشتدب؛ ) برگزیده شده استnostalgicمعادلی است که براي کلمۀ نوستالژیک (» دریغ آلود«تعبیر  .1

ی رنج بس«با الهام از شعري از فردوسی مطابق با مضمون این کلمه برگزیده شده است: » دریغ آلود«بار و خاطره برانگیز است. معادل انسان، حسرت 
بال رت و جز ودیدم بسی گفته خواندم/ ز گفتار تازي و از پهلوانی/ به چندین هنر شست و دو سال بودم/ چه توشه برم ز آشکار و نهانی/ بجز حس

ا غندارم کنون از جوانی نشانی/ به یاد جوانی کنون مویه دارم/ بر آن بیت بوطاهر خسروانی/ جوانی من از کودکی یاد دارم/ دریغا جوانی دری گناهان/
  .25 _ 26او، صص  . فردوسی و شاهنامۀ6؛ ج 1390/ زیر نظر ایرج افشار؛ تهران: توس، مقاالت تقی زادهنقل از: تقی زاده، حسن؛ » جوانی.

  .درن.آبی دریاي بیکران: طرحواره اي از عرفان م:  به روایت نگارنده، نگاه کنید به »تنهایی معنوي«راي بررسی مقوله ب .2
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  بهترین چیز رسیدن به نگاهی است که از حادثۀ عشق تر است.
نگاه سپهراب سپهري، سالک مدرن شرقی، رسیدن به نگاهی دیگر است. جور دیگر دیدن، مؤلفۀ بعدي در 

ی یدگاه سپهري شاید با تحول گشتالتپلک ها را تکاندن، و از منظري دیگر به هستی نظر کردن. این نوع از د
ه برخالف ک که در فلسفۀ لودویگ ویتگنشتاین صورت بندي شده است، در تناسب و تالئم باشد؛ به این معنی

آنچه تاکنون به آن عادت کرده بودیم، عمل کنیم و دنیا را دیگرگونه ببینیم. می توان از این قسمت چنین نتیجه 
یی است که می گوید سرمه اي بر چشمانت بکش و از نظرگهی دیگر ببین و گرفت که انسان معنوي، پارسا

  روزگار کنونی است. ، از مقومات سلوك معنوي در"جور دیگر دیدن"تماشا کن. پس 
  1ورق روشن وقت) 6

  از هجوم روشنایی شیشه هاي در تکان می خورد.
  صبح شد، آفتاب آمد.

  چاي را خوردیم روي سبزه زار میز...
  را گشودم زیر سقف ناپدید وقت ... من کتابم

  پشت شیشه تا بخواهی شب.
  در اتاق من طنینی بود از برخورد انگشتان من با اوج،

  صداي کاهش مقیاس می آمد.در اتاق من 
  لحظه هاي کوچک من تا ستاره فکر می کردند.
  خواب روي چشم هایم چیزهایی را بنا می کرد:

  دوست...یک فضاي باز، شن هاي ترنم، جاي پاي 
  

نت در س "وقت"، از ترکیبات شاعرانۀ زیباي سپهري است و تداعی کنندة مفهوم »ورق روشن وقت«شعر 
در اتاق من طنینی بود از برخورد انگشتان من با «و  »صداي کاهش مقیاس می آمد«عرفانی ماست. تعبیرِ 

  :نغزي هستند ، متضمن معانی»اوج
کاهش مقیاس یعنی هنگامی که این تعددها و تضادها از میان رخت برمی بندد. این اتاقی که در آن هستیم 

و همه در قیاس با مکان هایی که در آن کران مند است. دوري و نزدیکی، قرب و بعد، کوتاهی و بلندي همه 
در تجربۀ کبوترانه اي که  س ها است.ها قرار می گیریم وجود دارند. زندگی متعارف ما مبتنی بر این قیا

گویی که این کرانه ها می  »در اتاق من صداي کاهش مقیاس می آمد.«می گوید:  سهراب از سر گذرانده،
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ن معنا، در سلوك معنويِ سپهري، کران سوزي یکی از تجربیات سوخت و از میان رخت برمی بست. به ای
بب سبه همین  "باران"و  "باد"یگر آمده است، سرِّ دلباختگیِ او نسبت به عارفانه است. چنانکه در جایی د

  :نمایانگر امر بیکران است و به جایی تعلقی ندارد "باد"بخاطر اینکه  بوده؛ 
  زروان کنیدم دنبال بادبادك آن رو
  مرا به خلوت ابعاد زندگی ببرید

  مالیم را » هیچ«حضور 
  1به من نشان بدهید

  
سخن گفتیم هم با کران سوزي درمی رسد. نمادهاي طبیعی که تداعی کنندة این بی  که از آن »هیچستان« 

 . سپهري"بیابان"و  "باران"بوده و  "باد"سویی و بی کرانگی براي سهراب سپهري بوده، بیش از هر چیزي 
م مثل ه "بیابان"» د.اینجا همه چیز خوب است ولی بیابان ندار«در نامه اي از پاریس به دوستش می نویسد: 

  می گوید:» دیوان شمس«، نمادي است از بی سویی و بی تعینی. موالنا در "باد"
  خوش شده ام، خوش شده ام، پارة آتش شده ام

  2خانه بسوزم، بدوم، تا به بیابان برسم
  
 روشنورق «که سپهري در شعر  »صداي کاهش مقیاس«که مولوي هم از بیابان یاد می کند. جالب است  

از آن یاد می کند بدین معنی از مقومات سلوك معنوي است. کسی که پاي در این بی کرانه ها می نهد » وقت
هاي  هم نورد افق یا پدیده هاي طبیعی که تداعی کنندة امر بیکرانه اند بدین معنا وقت او را خوش می کنند و

  .ش می نماینددور
در سنت عرفانی ماست. » وقت«، به آن اشاره شد، مفهوم اما مقولۀ دیگري که در ابتداي بحث از این شعر

ه و به معنی کسی است ک که امروزه بار معنایی مذمومی پیدا کرده است ـ »ابن الوقت«به نزد عارفان مسلمان، 
صوفی کسی است که  3کند.کسی بود که در اینجا و اکنون زندگی می دمدمی مزاج است و عضو حزب باد ـ 

است؛ او امروز را درمی یابد و آن را فدايِ فرداروزي که در نرسیده، نمی کند. وقت و خوشوقتی » ابن الوقت«
  در سنت عرفانی ـ ادبی ما از اینجا نشأت می گیرد:

  

                                                             
  ».مسافر«؛ منظومۀ هشت کتاب .1
  .501زل ؛ مقدمه، گزینش و تفسیر محمدرضا شفیعی کدکنی؛ غت شمس تبریزغزلیا .2
  براي مثال نوشته هاي جالل احمد نمونه اي از این مضامین را در خود دارد. . 3
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  صوفی ابن الوقت باشد اي رفیق
  1ریقنیست فردا گفتن از شرط ط

  
  2به باغ هم سفران) 7

  عصر خاموش در ابعاد این
  من از طعم تصنیف در متن ادراك یک کوچه تنهاترم.
  بیا تا برایت بگویم چه اندازه تنهایی من بزرگ است.

  شبیخون حجم ترا پیش بینی نمی کرد.و تنهایی من 
  کسی نیست،

  بیا تا زندگی را بدزدیم، آن وقت
  میان دو دیدار قسمت کنیم.

  بیا با هم از حالت سنگ چیزي بفهمیم.
  تا زودتر چیزها را ببینیم.بیا 

  ببین، عقربک هاي  فواره در صفحۀ ساعت حوض
  زمان را به گردي بدل می کنند.

  بیا آب شو مثل یک واژه در سطر خاموشی ام.
  

 ت. عباساست. تکنولوژي معاصر، در این شعر طنین انداز اس» به باغ همسفران«هفتمین سروده، شعرِ 
 ، سویه هاي این تأثیر پذیري بسیار مشخص»باد ما را خواهد برد«. در فیلم کیارستمی هم از او متأثر بوده است

  است. سپهري در بخشی از این سروده می گوید:
  من از سطح سیمانی قرن می ترسم.

  مرا باز کن مثل یک در به روي هبوط گالبی در این عصر معراج پوالد.
  ر یک شاخه دور از شب اصطکاك فلزات.زی کنمرا خواب

  3شف معدن صبح آمد، صدا کن مرا...اگر کا
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به کار رفته است و قصه دوباره دیدن اشیاء و امور. اینکه طراوت و بداعتی که » تنهایی«در این شعر، تعبیر 
وت دت، دعمتضمن نوع دیگر دیدن است. اینکه به نوعی خالف آمد عا، ما در زندگی می توانیم تجربه کنیم

ی دیگر نظر می کند از مقومات سلوك معنوي به نزد سپهري است. او در دفترِ می کند و در پدیده ها به نوع
  می گوید:» صداي پاي آب«شعرِ 

  من نمی دانم
  که چرا می گویند: اسب حیوان نجیبی است، کبوتر زیباست.

  و چرا در قفس هیچکسی کرکس نیست.
  ارد.گل شبدر چه کم از اللۀ قرمز د

  1ید دید...چشم ها را باید شست، جور دیگر با
این جور دیگر دیدن و زودتر دیدن پدیده ها و خالف آمد عادت عمل کردن امریست که انسان را در تحقق 

  سلوك معنوي کمک بسیار می کند.
  حافظ شیرازي: قولبه 

  در خالف آمد عادت بطلب کام که من
  2ت از آن زلف پریشان کردمکسب جمعیِ

  
را دیدن، یا در همین پدیده هاي پیرامونی دوباره نگریستن به الف آمد عادت عمل کردن و زودتر چیزها خ

  خوشی را براي خود رقم بزند. طنیِ با فرد کمک می کند که احوال
  

  ي) فرجام کالم
 رعطار نیشابوري، یک عارف کالسیک و سالک سنتی بود که د، می توان چنین انگاشت که بنابرآنچه آمد

 برخیق خاطر دارد و  سالکی مدرن است. جهان رازآلود زندگی می کرد. در مقابل، سپهري به جهان امروز تعل
. دبینی در سپهري نمی ،استنزد عطار  به فناء فی اهللاکه در فقره هفتم یا وادي هفتم که متضمن را از نکاتی 

ما هیچ، «ترِ شعرِ تا دف» صداي پاي آب«دفتر اگر متافیزیک عطار، متافیزیک ستبري است، متافیزیک سپهري از 
وان گفت متافیزیک نحیفی است. اگر عطار از فقر و فنا به عنوان یک وادي از اوداء سلوك یاد ، می ت»ما نگاه

می کند، سپهري از عرفانی که عرفانِ عنایتی است و از برکشیدن زندگی پیرامونی سخن می گوید و از این 
مون او این در جهان پیرا» رستگاري نزدیک الي گل هاي حیاط.«به قول خودش:  ؛ کهاست خرسندامر هم 
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و طلب و معرفت به نوعی در  رستگاري را سراغ می گیرد. به همین خاطر است که به رغم اینکه قصۀ عشق
آن  راقِستبر، مابه االفتمیان این دو سالک سنتی و مدرن مشترك است، اما داستان فقر و فنا و آن متافیزیک 

م هم سیک و معاصر خود بتوانیاست. به امید اینکه با بازخوانی متون عرفانی کال درنسالک منتی و سالک س
  .یمشچ، به قدر وسع، بارب کبوترانه راحظّ زیبایی شناختی، بالغی و هنري ببریم و هم تج

  
  
  
  
  
  
  
  
 


