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  1مهين پناهي

  2نسرين شكيبي ممتاز

  چكيده
، مختلف عقيدتي نظير عرفان هندوييهاي  شده در سنت متافيزيكي در شرق آسيا به صورت يك حقيقت گشودههاي  انديشه

سنتي بـراي  هاي  با حركت انسان در جريان نظام سرمايه داريِ نوين و اضمحالل ارزش. شود مي چيني و ذن نشان داده، بودايي
، »هسـه   هرمـان «شناخت و درك متافيزيك نوع خاصي از عرفان در جوامع انساني نضج گرفت كه هنرمندان زيـادي از جملـه   

داراي » سهراب سـپهري «در ميان هنرمندان معاصر  . به بازخواني و تفكر در باب آن پرداختند» ژان پل سارتر«و » گونترگراس«
سلوك فكري وي به كهن ترين تفكرات شـرقي يعنـي تفكـر تـائو     . دستگاه خاص فكري و پيشينه ي تفكري عرفان مدار است

دارد تا انسان را دوبـاره   مي را بر آن» ژان ژاك روسو«زگشت به طبيعت پرداخته و بعدها برمي گردد كه به ترويج انديشه ي  با
  .به جنگل بازگرداند

اساس و زمينـه ي  » بودا«و » الئوتسه«برخورد و تالقي انديشه ي سپهري در مقطعي خاص از زمان با عارفان شرقي از قبيل 
نكته نيز بايد توجه كرد كه شاعر در موارد متعددي وامدار تفكـرات ناشـي از    عرفانيِ او را به وجود آورد اما به اينهاي  انديشه

  .عرفان اسالمي و آراي عارفان اين سرزمين است
  .مسافر. صداي پاي آب. سپهري. تمهيدات. عين القضات :كلمات كليدي

  مقدمه
محورهاي مركزي ِ زنـدگي انسـان و   يكي از   انداز از حيات معنوي بشر، هموارهترين چشمعرفان به عنوان ديرينه

هـاي   دستاورد تالش او براي رسيدن به حقيقت خويشتن، هستي و ماوراء طبيعت در طول تاريخ بوده است كه ريشه
وجود خدايان متعدد اساطيري ـ  . وجو كردمند جستهاي اسطوره ي اساطير در سرزمين توان در زمان سيطره آن را مي
ي  اي وجود دين و آيينـي اسـت كـه در دوره    ي آسمان به نوعي تبيين كننده نها در گسترهاي و حاكميت مطلق آافسانه

در حقيقت اسطوره ديـن مردمـان نخسـتين اسـت كـه      . شده است خاص از زندگي بشر باورهاي ماورايي او تلقي مي
دي و تبيين وقايع هسـتي  ي آفرينش، خالق هستي، پايان جهان، پهلوانان ايز باورهاي مردمان گذشته را نسبت به مقوله

هاي متعدد فكري ـ دينـي از قبيـل     ها و آيين پس از گذراندن اين مرحله رواج انديشه) 132: 1384ايلياده،(. دهد نشان مي
ي متأخرتر وجود و حضـور عرفـان    شامانيزم، گنوستيك، مانوي و بودايي در ميان اقوام مختلف و پس از آن در دوره

ي اين مسأله است كـه   در متن جوامع بشري نشان دهنده يهودي، مسيحي و اسالمي ودايي،مبتني بر آراي كنفسيوس، ب
تفكر نسبت به ماوراء طبيعت و جهان مجردات در ميان مردمان مختلف عمري چند هزار ساله دارد و تا به امروز هم 

  .همچنان بر قوت خود باقي مانده است
توان به چهار دسته و گـروه   از قرن دوم تا ششم هجري مي مياز ميان مكاتب مختلف فكري در قلمرو جوامع اسال

يامتصوفه شناخته شده  ي اشراق و عرفا ي مشاء، فالسفه فكري اصلي و عمده اشاره كرد كه به عنوان متكلمين، فالسفه
ب آن آن ظرفيت و نيروي شناخت دروني و قلبي است كـه بـه موجـ    عرفان در اصطالح اسالمي )12:  1384يثربي، (. اند

يابي به اين  رسيدن به آن ظرفيت و دست. يابد انسان عارف به مراتب برتري از كمال در ارتباط خود با خدا دست مي
با طي چنين مسيري انسان عارف، خويشتن حقيقـي و  . كمال، در گرو گذشتن از عاليق دنيوي و خود ِ نفساني است

  .يابد الهي خود را در پيوند با حقيقت مطلق هستي مي
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اي ذهنـي و  داري صرفاً مقولـه هاي جديد در جوامع سرمايه گراي نوين و معنويتعرفان در اصطالح مكاتب باطن
ي  به عنوان گرانيگاه معرفت مورد نظر نبوده و در تعاليم آن تصفيه  در اين نگرش عرفاني، ديگر دل آدمي. خيالي است

بلكه اين فرايند راهكاري براي جلوگيري از تحليل رفتن  باطن از تعلقات و طي مراتب كمال معنوي جايگاهي ندارد،
تلفيق عرفان . ي توليد انبوه و انباشت ثروت مبتني بر ارزش افزوده است در عرصه آدمي قواي فكري، روحي و جسمي

هايي است كه شعر او را هم در شكل و هم محتـوا از هـم عصـران    اسالمي و عرفان شرقي در آثار سپهري از ويژگي
ــيخــود  ــه    . ســازدمجــزا م ــوجهي اســت ك ــل ت ــه نكــات قاب ــت انديشــه از جمل ــاوت در كيفي ــن جــدايي و تف   اي
عـين  «هاي فلسفي، علمي و عرفاني انديشه .رسدچهارم و پنجم هجري ميهاي  هاي آن به فرهنگ ايران در قرنريشه

ـ  ها چشماي است كه در آنبه گونه» القضات همداني ده شـده و در مـواردي آبشـخور    اندازهاي نوگرايي به وفـور دي
شروط سـالك در  . پيونددمند به هم ميهاي سپهري را اگرچه به طور غيرمستقيم اما در حركتي منطقي و تاريخانديشه

راه رسـيدن  . ي حقايق هسـتي  راه رسيدن به حقيقت، عدم توقف در احكام ظاهري ِدين، عدم دسترسي سالك به همه
بيني ي عين القضات و فاصله در جهان ي حجاب در انديشهده نيست، بررسي مقولهيك راه تعريف ش  به حقيقت تنها

هـاي مشـترك در   هاي تفكربرانگيزي هستند كه به عنوان نمونـه ي مرگ از جمله گزاره سپهري و نگاهي تازه به مقوله
  .شونداشعار سپهري و آثار عين القضات به ويژه تمهيدات ديده مي

ي عارفـاني قـرار دارد كـه از     در زمـره  در تاريخ عرفـان ايرانـي ـ اسـالمي    ) ق. هـ 492ـ   525(عين القضات همداني 
در  او. رود ي ادب فارسي به شـمار مـي   و گستره  هاي اسالمي ي سرزمين هاي آزادانديشي در حوزه ترين نمونهبرجسته
غزالي و شيخ محمد حمويه تلمـذ   نزد امام عمر خيام و شيخ احمد. جامع كماالت و از نوابغ روزگار خود بود جواني
به سـبب كثـرت مطالعـه كتـب امـام محمـد       . در كالم، حكمت، عرفان، ادب پارسي و عربي صاحب اطالع بود .كرد

  . آن بزرگ دانست ي غزالي، بايد او را شاگرد بواسطه
و  نمـود  مـي  پروا اسرار صوفيان را فـاش عشق و شوق و غليان عواطف صوفيانه، بي ي القضات به سبب غلبه عين

كرد و به شدت به متعصبين قوم كه با  محابا اظهار ميوحدت وجوديان بود، بيي مباني نظري  ادامهمذهب خود را كه 
او با جسارت به دفاع از ابليس پرداخته و خير و شـر و   .تاخت مي ورزيدند، مياو و دارندگان اين گونه افكار دشمني 

يك طرف حضرت محمد و ابلـيس    او از .شمارد اه و ثواب بنده را مجازي ميسنگ و در نهايت گنكفر و ايمان را هم
كند و جوانمردي را به  يكي را مظهر صفات جمال و ديگري را مظهر صفات جالل تلقي مي گذارد ورا در كنار هم مي

نان و مسخر تقدير داند و از سوي ديگر مؤمنان و كافران را نمايندگان آ پيروي از حالج تنها در حق آن دو درست مي
ترديـد  آثار عين القضات بـي ) 20: 1388پورنامداريان، (. شمارد كه وجودشان براي كار جهان الزم است و مشيت ازلي مي

بازتاب جهان نگري عرفاني اوست؛ افكار و عقايدي كه ريشه در فرهنگ ايران باستان، ميراث اسـاطيري، ميترائيسـم،   
ي ابـن سـينا و    يونان باسـتان و فلسـفه    ي دارد كه همراه با آراء و عقايد متفكرينآيين زرتشتي و تفكر مانوي و گنوس

آيـات قـرآن و احاديـث نبـوي      ي كـم نظيـر بـر    افكار محمد غزالي و ذوق و حال احمد غزالي و همچنين با احاطـه 
آثـار متعـدد وي   در  هـا تأثير آراي گفته شده در عين القضـات و بـروز آن  . انگيزي را آفريده استي شگفت مجموعه

اي شد كه پيش از اين مرگ سرخ حـالج را  يك جانبه در جامعه  گيري نوعي خصومت قشري و عداوتباعث شكل
ي اخـالق عرفـاني    و از پهنه  ي اقتدار علمي اي وي هرگز از دايرهبا وجود چنين فتنه .ي خود ثبت كرده بود در كارنامه

. بودند دشمن خطاب نكرد و در مورد آنان به نسبت حسـادت اكتفـا نمـود   دور نشد و آنان را كه عليه او توطئه كرده 
 )37:  1374مايـل هـروي،   . (كردنـد  حاسداني كه هرچند به ظاهر او را متهم داشتند اما در نهان آرزوي چون او بودن مـي 

قايـد فالسـفه   نخست اين كه او را به پيـروي از ع . خالفت و عناد دين فروشان و عوام با وي به جهات مختلف بودم
دوم اين كه مورد حسد بسياري از علمـاي شـهر بـود و    . عالم معتقد است تقدمگفتند كه وي به  كردند و مي متهم مي

صب پيشه بود، در تععوام الناس و دين فروشان  ي سوم اين كه وي بسياري از حقايق تصوف را كه بيرون از حوصله
ورزيد و سخنان او را كه سبب قتـل   حسين بن منصور حالج، عشق ميعين القضات به . كرد آثار خود آشكارا بيان مي
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چهارم اين كه عين القضات بر اثر حسـن بيـان و نفـوذ    . كرد اش شده بود، به وجوه مختلف تأويل و تفسير مي گوينده
 .دشيفته سخنان وي بودنسخت افته بود كه ي  كالم خود، مريدان بسيار در ميان بزرگان و گروه كثيري از مردم

هـاي لجـام    هـا و دغدغـه   اي است كه انسـان را از ايـده  توجه به عرفان در دنياي معاصر تمسك و تشبث به مقوله
يي كـه در آغـاز پيـدايي     ي مصرفي هاي ايدئولوژي ِ بورژوايي و اهداف جامعه داري، تركتازيي عصر سرمايه گسيخته

و » مسـخ شـدگي  «لذا در چنين چشـم انـدازي   . سازد ميدور  خود مبشر و مقوم فرديت و هويت مستقل انساني بود،
هاي مبرزي است كه حيات فكري و رواني افراد جامعه را در معرض سقوط و انهدام قرار  از ويژگي» شيء شوندگي«

بديهي است كه همواره در متن و بطن چنين جوامعي نوعي عرفان انديشه ورزانه و  صلح دوستانه در تقابـل  . دهد مي
1رايي مفرطبا عينيت گ

  گـذارد كـه    گيـرد و در نهايـت دنياهـاي ديگـري را بنيـان مـي       قرار مـي  2و علم باوري مطلق  
هـا و اديـان شـرق دور و     هاي قابل جـذب آيـين   عناصر و گونه اين عرفان تمامي .اي معنوي و استعاليي دارندشالوده

ن بـه دليـل مرزهـاي متعـدد سياسـي، دينـي و       اي كه در دنيـاي كهـ  نشاند و به ميعاد ديرينه نزديك را در كنار هم مي
در اين حركت جهان شمول كه در نهضت رمانتيسم و به . پوشاند ي عمل مي آمد، جامه جغرافيايي هرگز به وجود نمي

در اواسط قرن نوزدهم در اروپا وآمريكـا شـكل گرفـت، بيـنش شـهودي،      » استعالگرايي«صورت جرياني موسوم به 
ي خداوند در حكم اعتراضي بـه رواج   ي واقعيتي واحد، برتر و زنده ـ و حضور بالواسطه  زلهاعتقاد به طبيعت ـ به من 

ي بالمنازع خردگرايي كه ميـراث   فرهنگ كاسبكارانه، جزم انديشي ديني، تثبيت جريان فلسفي منفعت گرايي و سلطه
و در عصري موسـوم بـه عصـر     در چنين رويكردي) 228: 1385عاليي، (.شود قيمت عصر روشنگري بود، ديده ميگران

اقبال عامه به شاعراني با ايـن شـيوه از تفكـر و نگـاه بـه      ) و مدرن در شرق نوسان بين پيشامدرن(پسامدرن در غرب 
هـاي مـورد نظـر     عرفاني و خوش بينانه است كه بشر را از دغدغه نمايد زيرا معطوف به ايدآليسمي تر ميجهان موجه

  .سازد رها مي
ي شاعر ـ عارف دوران جديد با پشت سـر نهـادن مراحـل مختلـف       ترين چهرهعنوان شاخصسهراب سپهري به 

. يقـين و اعتمـاد رسـيده اسـت     آغازين انديشه و طي طريقي دشوار با سلوكي گسترده به سـكوت و آرامشـي از سـر   
خـرد او بـود،    اي كه نيل به آن، غايت ذهـن و قلمرويي كه همواره در آرزويش بود، حال در دسترس است و انديشه

دو » هشـت كتـاب  «در ميان هشت دفتر شعر سپهري موسـوم بـه    )181:  1384عابدي، (. اكنون در آغوشش غنوده است
ي سـير تفكـر فلسـفي و تعـالي      نشـان دهنـده  » حجم سـبز «ي  و مجموعه» مسافر«و » صداي پاي آب«ي بلند  منظومه
هاي مطرح در آيين بودا نشأت  و شاعرانگي آنها از انديشههاي فكري  است كه اگرچه بن مايه ي عرفاني شاعر انديشه

دهد اما به اين نكته نيز بايد توجه كرد كه سهراب  ي سلوك شاعر را به درخت نيكي بودايي پيوند مي گيرد و ريشه مي
ه مضامين شعر او ريش .سپهري از معدود شاعران معاصري است كه با فرهنگ عرفاني گذشته پيوندي ناگسستني دارد

ي نگاه تازه، مرگ، زندگي و عشـق بـه طبيعـت بـه      هايي همچون فلسفه وي دارد و مؤلفه  هاي فرهنگ بومي در سنت
يادآور مضامين و موضوعاتي است كه در آثار ادبي، خاصه متون عرفاني ما مطـرح شـده    صورتي مطرح شده است كه

)  124: 1379حسـيني،  ( .ايل جدي فرهنگ كهن ماسـت ي منطقي همان مس توان اذعان كرد كه آراي او ادامه است؛ لذا مي
يعني مكتب مشـايخ خراسـان اسـت و آراي او بـه      ي همان عرفان مكتب اصيل ايراني ترتيب عرفان سپهري ادامهبدين

  .آراي بزرگاني از قبيل ابوسعيد ابوالخير، عين القضات همداني و موالنا شبيه است
ترين اثـر در بيـان ِ آراي فكـري،    بلند صداي پاي آب به عنوان مهم ي سير حركت سپهري براي رسيدن به منظومه

ي  كنـد، از مجموعـه   يـاد مـي   » ي سـپهري  بهشت انديشه«فلسفي و عرفاني شاعر كه كاميار عابدي نيز از آن به عنوان 
و ديـده  هـاي مـذهبي ا   الي انديشـه بـه هاي پنهـان شـاعر از ال   در اين مجموعه حركت غم. شود آغاز مي» شرق اندوه«

آرامشي كه او پس از اين منظومه به دست آورد، از . كند شود كه حزن و رنج او را بيش از پيش به مخاطب القا مي مي

                                                            
١- Objectivism 
٢- Scientism 
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. ي حجم سـبز مشـاهده كـرد    توان در مجموعه شود كه اوج آن را مي رود ولي در برخي موارد دچار تغيير مي بين نمي
هـايي عميـق  در    هاي شادمانه اي است كـه ريشـه   شاعر تركيبي  از غمبه عنوان آخرين دفتر شعري » ما هيچ ما نگاه«

از اين رو صداي پاي آب حاصل تجربيات عرفاني و حركـت شـاعر در مسـيري    ) 228:  1378عماد، (. شرق اندوه دارد
  .زند يافته و هويت عرفاني او را رقم مي ي برتر او تجلي مخروطي و باالرونده است كه اكنون به صورت انديشه

ي سپهري از عرفان شـرق دور بـه ويـژه آيـين      طور كه پيش از اين نيز اشاره شد، منبع و منشأ اصلي ِ انديشههمان
اي پررنـگ و  ايراني اگرچه در ساحت انديشه و نگـاه او صـبغه    گيرد؛ اما توجه او به عرفان اسالمي بودايي نشأت مي

ن مايـه  . يافـت   توان بدان دسـت  موارد به سهولت مي اي درخور توجه است كه در برخيمبرز نيست اما نكته هـاي   بـ
ي اين موارد مشترك است كه اگرچـه   مشترك فكري ـ عرفاني ميان سهراب سپهري و عين القضات همداني از جمله 

هـا بـه عنـوان    تـوان از آن  زمان نيست اما مـي   ها تأثيرپذيري صرف در سير خطي و تقويميي ايجاد و توليد آن زمينه
  اند،هاي عرفاني ِ مشابه شكل گرفته هاي مشترك و با توجه به زير ساخت هاي مشتركي كه به دليل وجود انديشه مقوله

  .ياد نمود
اين مقاله به عنوان نقـاط مشـترك ميـان     القضات همداني و سهراب سپهري كه درعقايد عرفاني مشترك ميان عين

   :اين دو انديشمند بررسي خواهد شد عبارتند از
  .شروط سالك در راه رسيدن به حقيقت. 1
  .عدم توقف در احكام ظاهري ِدين. 2
  .ي حقايق هستي عدم دسترسي سالك به همه. 3
  .يك راه تعريف شده نيست راه رسيدن به حقيقت تنها. 4
  .ي عين القضات و فاصله در جهان بيني سپهري حجاب در انديشه. 5
  .ي مرگ نگاهي تازه به مقوله. 6

  ط سالك در راه رسيدن به حقيقتشرو. 1
شمارد و درك  هايي براي سالك طريق معرفت بر مي شرط» تمهيدات«عين القضات همداني در فصل دوم از كتاب 

هـاي   داند؛ در واقع سالك با قدم نهادن در بعد ِ عملـي عرفـان و ايمـان بـه گـزاره      حقيقت را منوط به رعايت آنها مي
كند تا به حاق حقيقت كه همان فناي  قت و حقيقت را با آگاهي به اين مراحل طي ميي ميان طري شريعت مدار فاصله

اين شروط چهارگانه كه سـالك را پـس از    1.در بي نهايت است برسد و به معرفت حاصل از درك هستي نائل گردد
  :  رساند، عبارتند از ي توحيد ذاتي مي گذر از توحيد افعال، صفات و اسماء به مرتبه

  ده و طلبارا. 1
  جستجو در درون. 2
  ترك و نفي عادت پرستي. 3
  ضرورت وجود و صحبت پير. 4

يافتن به معرفت عرفاني كه خود نوعي معرفت شهودي است نيازمند سير و سـلوك و گذشـتن از مراحـل و     دست
  .درجاتي است كه در طول تاريخ زندگي بشر معاني و نمودهاي متعددي پيدا كرده است

                                                            
هركه به خداي عالم بود «:  نيز اين شروط براي سالك راه حق ذكر شده است » ي قشيريه رساله«در متون مختلف عرفاني از جمله  -3

به نزديك اين گروه معرفت صفت آن كس بود كه خداي را بشناسد به اسماء و صفات او پس  عارف بود و هر كه عارف بود عالم بود و
يابد و در همه كارهابا خداي صدق ورزد و  هاي بد دست بدارد، پس دائم بر درگاه بود و بدل هميشه معتكف بود تا از خداي بهره از خوي
را به غير خداي خواند آرام نگيرد چون با خلق بيگانه گردد و از آفات  هاي نفس و خاطرهاي بد بپرهيزد و با خاطري كه او از انديشه

كند و محدث بود از قبل حق  نفس بيزار شود و از آرام و نگرستن به آنچه او را از خداي باز داردببرد و دائم به سر با خداي مناجات همي
  ) 540:   1381قشيري، ( » .بشناخت
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  :  لباراده و ط: 1-1
رود كه در آثـار   ي سير إلي اهللا به شمار مي در بسياري از كتب عرفاني وادي طلب اولين وادي از مراحل هفت گانه

در » درد معرفت«دردي كه در امتداد آن .گردد از آن مستفاد مي» درد دين«عارفان اشراقي از جمله عين القضات مفهوم 
اين مرحله مقرون به تعب و بالست لذا . سفر روحاني خود را آغاز كند آيد و بايد براي درمان آن  سالك به وجود مي

در پـي  . ها و بالهـا را بـه جـان بخـرد     طالب دردمند بايستي ترك ماسوي اهللا گفته و بدون هراس از خطرات راه رنج
بـه زر  يافتـه و در پرتـو آن    ناپذير است كه سالك به كيمياي عشق دسـت جست و جويي اينچنين صادقانه و خستگي

   :گردد خالص تبديل مي
ــون ــروچ ــيآف ــهي ــبيوادب  طل

  

ـ آشتيپ   تعـب  صـد  يزمـان  هـر  دي
 

ــودنجــايانفــسهــردربــال صــد  ب
  

 بــود نجــايا مگــس گــردونيطــوط 
 

ـ بانجـاتياجهـد و جِد  هـاسـالدي
  

 كارهــا گــردد قلــب نجــايا كــهزان 
 

  )381:  1383عطار،(   
  : كند گونه توصيف ميرا اينعين القضات در تمهيد مورد نظر اين وادي 

كـه اول چيـزي از مـرد طالـب و مهمتـرين مقصـودي از مريـد صـادق، طلـب اسـت و           ! بدان اي عزيز بزرگوار«
باشد تا طلب روي بدو نمايد كه چون طلب، نقاب عزت از  يعني طلب حق و حقيقت ؛ پيوسته در راه طلب مي ارادت

گي مرد را چنان بغارتد كه از مرد طالب چندان بنماند كه تميز كند روي جمال خود برگيرد و برقع طلب بگشايد، هم
  )19:  1377عين القضات، ( » .اين حالت باشد» من طلب و جد وجد«. دمطلوب او را قبول افت.يا نه كه او طالب است

كه آنقـدر   آيد و طالب واقعي آن است از منظر عين القضات درد ِ طلب ِ حقيقت تنها در طالب واقعي به وجود مي
حضور و وجود چنين دردي در اشعار سپهري به عنوان سالك راه حقيقت ديـده  . به دنبال حقيقت باشد تا آن را بيابد

ي صداي پاي آب و مسافر به نوعي بيان كننده نگـرش شـاعر بـه حقيقـت      گذاري دو منظومهدر حقيقت نام. شود مي
هـاي   اين حركت به سوي كمال را آغاز كرده، مسافر راه آب در مقام سالك، با نوعي سلوك خاص.مطلق هستي است

او در تـاريكي بـي آغـاز و    . رسد كه در پشت درياها پنهان اسـت  شود و سرانجام فاتحانه به شهر آرامشي مي دور مي
  : تر شودي روز در پي كشف آواز حقيقت دويده است تا به مطلوب خود نزديك كنندهپايان شب و روشنايي خيره

   رفتم ها مي چراغي شببي تنها در
     ها تهي شده بود ياد مشعل هايم از دست
     ها به تاريكي فرو رفته بود ي ستاره همه

  فشرد ها را مي ي خشك تپش مشت من ساقه
     ام از طنين ريزش پيوندها پر بودلحظه

  شنوي؟  رفتم، مي تنها مي
    تنها من از شادابي باغ زمرد كودكي به راه افتاده بودم

  كشيدند ها انتظار تصويرم را مي آينه
     جستند درها عبور غمناك مرا مي

  رفتم تا در پايان خودم فرو افتم رفتم، مي و من مي
     ها، ميان دو تاريكي به من پيوستي ي لحظه ناگهان تو از بيراهه

  دستم را به سراسر شب كشيدم
      ي نيايش در بيداري انگشتانم تراويد زمزمه
  ي فضا را فشردم خوشه
      هاي ستاره در تاريكي درونم درخشيد قطره

  هاست ميان ما سرگرداني بيابان
  هاست ها، فراموشي آتش ها، بستر خاكي غربت چراغي شببي

  )158:  1389سپهري، (. جست و جوهاست» يك شب هزار و«ميان ما 
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  :جستجو در درون: 1-2
ي درون گرايي و درون نگـري صـادقانه اي    ي سالك است نتيجه عارفانههاي  يابي ها و  دست آنچه حاصل دريافت

ي دل از  توجه به جهان انفسي ماحصـل تزكيـه و تصـفيه   .باشد كه او را با جهان اصغر وجود خود پيوند داده است مي
را وقتـي سـالك توانسـت درون خـويش     .گردد ها و غبارهايي است كه مانع ارتباط سالك با دنياي درونش مي آاليش

  : گويد، كُنه و باطن حقيقت را دريابد ي حق آماده سازد توانسته است آنچنانكه عين القضات مي واسطهبراي رؤيت بي
راه طلـب خـود در   .طالب بايد كه خدا را در جنت و در دنيا و در آخرت نطلبد، و در هر چه داند و بيند نجويـد «

ي موجودات طالـب دل رونـده اسـت كـه      همه» أفال تبصرون و في أنفسكم«اندرون اوست، راه بايد كه در خود كند 
  )23:  1377عين القضات، (» .همين معني دارد» القلب بيت اهللا«هيچ راه به خدا نيست بهتر از راه دل 

آيد كه سالك را در رسيدن به  در اين درون پاك كه منظور نظر عين القضات نيز هست، تجليات پاكي به وجود مي
هـا   ي اوست بايستي در مسـير پـاكي   رساند؛ لذا درون انسان كه همان بي شائبه ياري مي في الحق ـ  هدف غايي ـ فناي 

. نشسته اسـت  هاي تُرد زندگي اش را به مراقبه اي دائمي سهراب سپهري نيز در دوردست خود، تمام ثانيه. قرار بگيرد
او شـفاف تـرين   . ر در انتظارش بوده اسـت هاي دو هاي نابي است كه از الاليي كودكي تا دوردست او شكارگر لحظه

  : ي تحقق جهاني بود كه در درونش جريان داشت ها را به روي احساس پاك خود گشود و همواره در انديشه پنجره
  امكنار تو تنهاتر شده

  از تو تا اوج تو، زندگي من گسترده است
  اياز من تا من تو گسترده

  با تو برخوردم، به راز پرستش پيوستم
  تو به راه افتادم از

  ي رنج رسيدم به جلوه
  !و با اين همه اي شفاف 

  !و با اين همه اي شگرف 
  مرا راهي از تو به در نيست

  زند، من تو را زمين باران را صدا مي
  برد دود و خاكستر تالشم را مي باد مي

  چرخد چلچله مي
  شيارد گردش ماهي آب را مي

  )194:  1389سپهري، (. شود ي من پر مي لحظه:  جهد فواره مي
عين القضات نيز به اين مسأله توجه دارد كه سالك بايد درون خود را براي تجلي حقيقت آماده سازد زيرا حقيقت 

  : توان پيدا كرد واقعي را تنها در قلب مؤمن است كه مي
كـه  هـر  » قلـب المـؤمن عـرش اهللا   «قلب مؤمن هم مونس اوست و هم محب اوست و هم موضع اسرار اوسـت  «

عـين القضـات،   ( ».يافت، و هر كه راه دل غلط و گم كند، چنان دور افتاد كه هرگز خود را بـاز نيابـد   طواف كند مقصود
1377  :24(  

 : پرستيترك و نفي عادت: 1-3

هاي مـوروثي و نگـاه   بيني عين القضات و سهراب سپهري بر آن استوار است ترك عادتمهمترين اصلي كه جهان
ي بارز به عين القضات نوعي ويژگي منحصر به فرد در نگرش عرفـاني   خالق آن است؛ اين خصيصهكهن به هستي و 

تمهيـدات  . از شعرهاي شاخص و خصيصه نماي سهراب را نيز به وجـود آورده اسـت   خود بخشيده و حجم عظيمي
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و بخش قابل تـوجهي  هاي موروثي است؛ از اين ر هاي مرسوم و سنت ي وسيعي براي مبارزه و مقابله با عادت عرصه
  : از فصل مذكور به اين مسأله اختصاص داده شده است

پرستي دست بدار كـه عـادت   اگر خواهي كه جمال اين اسرار ـ اسرار حق ـ بر تو جلوه كند، از عادت  ! اي عزيز «
ي آثـارهم  إنا وجـدنا آباءنـا علـي أمـة و إنـا علـ      «كند  نبيني كه قدح اين جماعت چگونه مي .پرستي باشدپرستي، بت

اي ناشنوده گيـر كـه   و هر چه شنوده» بئس مطية الرجل زعمه«اي از مخلوقات فراموش كن و هر چه شنوده» مقتدون
و هر چه بر تو مشكل گردد جز بـه زبـان دل سـؤال    » و ال تجسسوا«و هر چه بنمايد ناديده گير » يدخل الجنة نمام ال«

فـال تسـألني عـن شـيء     «نصيحت خضر قبول كن » تخرج خيرا لهمو لو أنهم صبروا حتي «مكن و صبر كن تا رسي 
  )12:  1377عين القضات، (» حتي أحدث لك منه ذكرا

در جهان بيني او زيستن در روند  .هاي ديني دارد القضات نگاهي تازه، شاعرانه و خالف عادت به دين و آموزه عين
هـا هـم    او در نامه .گردد از اشراق حقيقي بر قلب او ميدارد و مانع  هاي معمول، دل سالك را از حقيقت باز مي عادت

  : بر اين مسأله تأكيد دارد
  )39:  1، ج 1377عين القضات، (» .دارد ي دل را از ادراك باز مي اخالق و تعصبات از آباء و اجداد ديده«

هـاي ايمـاني و    زهگريزي به حو انتقاد عين القضات به پيروي از عادات پيشين و تأكيدش بر عادت ستيزي و سنت
  : داند گاه شيطان مييافته تا آنجا كه به اسالم عادتي وقعي ننهاده و آن را كمين ديني نيز تسري

: همـان (» االوقات و باعث تو بر آن عبادت عادتي بود، آن بكار نخواهد آمدن در قيامت تا داني اگر عبادتي كني في«
فرمان صاحب دل، آن را هيچ ثمره نبود جز زيادت نفاق و ريا و شـرك و  چون اعمال از راه عادت بود، نه به «يا   )40

  )49:  همان(» .عجب و ديگر صفات مذموم
او پيوسته به مخاطب . شود ي مضمون و تصوير به وضوح ديده مي اين عادت ستيزي در شعر سپهري در دو حيطه

هاي حـال را   و مستقبل را رها سازيم و لحظه هايمان بزداييم، ماضي كند كه غبار عادت را از لحظه خويش گوشزد مي
  : ارج بنهيم

  چترها را بايد بست
  زير باران بايد رفت

  فكر را، خاطره را، زير باران بايد برد
  با همه مردم شهر زير باران بايد رفت

  دوست را زير باران بايد ديد
  عشق را زير باران بايد جست

  زير باران بايد چيز نوشت، حرف زد
  اشتنيلوفر ك

  زندگي تر شدن پي در پي
  )298:  1389سپهري، (. ي اكنون است زندگي آب تني كردن در حوضچه

شـويد و در رونـد خلقتـي     ها را مي باران رمز نگاه تازه است زيرا همواره تازه بودن را القا كرده، گرد و غبار عادت
  1.بخشد مدام به جهان، هيأتي تازه و هويتي نوين مي

                                                            
 : قرآنله نكاتي است كه در قرآن، مثنوي مولوي و گلشن راز به كرات به آن اشاره شده است؛ از جم» خلق مدام«ي  مسأله. -1
  ) 29الرحمان، ( » يوم هو في شأن كل«)   15ق ف ( »  أفعيينابالخلق األول بل هم في لبس من خلق جديد«
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ي نگاه تازه معطوف بوده و بخـش كثيـري از شـعرهايش را وقـف ايـن       سپهري در سرتاسر هشت كتاب به فلسفه
  : مضمون كرده است

  آشنا هستم با، سرنوشت تر آب، عادت سبز درخت«
  ي اشيا جاري است روح من در جهت تازه
  ) 298:  1389سپهري، (» .روح من كم سال است

  :ضرورت وجود و صحبت پير: 1-4
تأكيد بـر  . رود به شمار مي  جود و حضور پير و پيروي بي چون و چرا از اوامر او از اركان اساسي عرفان اسالميو

او .گذارد ي آثار خود بر آن صحه مي لزوم چنين مرادي از جمله نكات در خور توجهي است كه عين القضات در همه
  :  شود را متذكر مي» خدمت كفش مردان كردن«دان داند و به مري همواره حضور مرد حق را براي سالك ضروري مي

خدمت كفش نه آن باشد كه كفش راست بنهي كه تو را هنوز اين استحقاق نيست كـه شـايد دسـت فـرا كفـش      «
  )46:  1377، عين القضات( ».مردان كني

يم پيـر  از منظر عين القضات خدمت كفش كردن دوام صحبت و خدمت و اردات به پير كامل است زيرا علت تعظ
از اين رو اولين شرط در راه رسـيدن بـه حقيقـت     )105:  همان(. داند كه دلش محل معرفت خداست را از آن روي مي

ايـن مبـارزه در گـرو     .تحمل محنت و رنج است اما سالك به خودي خود قـادر بـه طـي كـردن ايـن طريـق نيسـت       
  : فرمانبرداري از كسي است كه خود اين راه را طي كرده است

بدان كه هر كاري كه پير، مريد را فرمايد خلعتي باشد الهي كه بدو دهند و هر كجا كه مريد باشـد در  ! اي دوست«
و جعلنا منكم «. همين توان بود» يطع الرسول فقد أطاع اهللا من«. حمايت آن خلعت باشد كه فرمان پير فرمان خدا باشد

  )35:  1377القضات، عين (» .بيان اين همه شده است» يهدون بأمرنا أئمة
هـاي   ارباب حقيقت از صوفيه بر محوريت حضور پير در سير مراتب روحاني اجماع دارند و تكـرار آن در نوشـته  

اصـل تعليمـات    .ي اهميت و ضرورت اين حضور در نظـام معرفـت شناسـي او اسـت     عين القضات نيز نشان دهنده
ز مقتدايي كامل و روشن ضمير كه نور تربيتش دل مريـد را  ي دل است كه بدون اقتدا ا ي نفس و تصفيه صوفيه تزكيه

سهراب سپهري نيز  )174:  1378پناهي، ( .روشن كند ممكن نيست و هيچ رياضت جاي هدايت شيخ را نخواهد گرفت
او به ظاهر پيرو پيري زنده و در مقام پيروي محض از او نبـوده اسـت امـا آنچـه از     . اي داردبه اين مسأله توجه ويژه

او  .دهـد  حواي كالمش پيداست، دلبستگي عميق او را به بودا و كريشنا مورتي ـ عارف مشهور هنـدي ـ نشـان مـي     ف
ي  سـپهري دل بسـته   .مدت قابل توجهي از زندگي خود را به مطالعه و تحقيق در عرفان هند، چـين و ژاپـن گذرانـد   

   :بود و تعلق خاطرش به او در بسياري از شعرهايش مشهود است» بودا«

                                                                                                                                                                                          

  : گلشن راز
 گــردد مبــدلجهــان هـــــر لحظــه مــي

  

 در آخــــر هــــم شــــود ماننــــد اول 
 

 خلـق در خلـق جديـد اســـتهميشه 
  

 و گرچــه مــدت عمــرش مديــد اســت 
 

ـــالي ــيض فضــل حــق تعــــــ ــه ف  هميش
  

 بـــود از شـــأن خـــود انـــدر تجلّـــي     
 

  ) 434و 433: 1381شبستري ، (   

  : مثنوي مولوي
 پس تـو را هـر لحظـه مـرگ و رجعتـي اسـت

  

ــاعتي اســت   ــا س ــود دني  مصــطفي فرم
 

ــي ــو م ــس ن ــر نف ـــاه ــا و مـــــ ــود دني  ش
  

 بــي خبــر از نــو شــدن انــدر بقــا      
 

 رســــــدعمر همچون جــــوي نـو نـو مـي
  

ــي   ــتمري م ـــد  مس ــد در جســــ  نماي
 

  )333:  1378مولوي ،(    
  1384و فرهنگي، ، توشي هيكو ايزوتسو، علمي»خلق مدام در عرفان ايراني و آيين بودايي زن«ك .براي اطالعات بيشتر ر
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  من رفته، او رفته، ما بي ما شده بود«
  زيبايي تنها شده بود

  هر رودي دريا
  )245:  1389سپهري، (» .هر بودي بودا شده بود

  : كند ي مسافر به بودا در مقام راهنما و پير خود به صراحت اشاره مي او در منظومه
  هاي استوايي برد سفر مرا به سرزمين«

  سبز تنومند» بانيان«و زير آن 
  يادم هست چه خوب

  ييالق ذهن وارد شد عبارتي كه به
  وسيع باش و تنها و سر به زير و سخت

  آيم من از مصاحبت آفتاب مي
  )325:  همان(» كجاست سايه؟

به معنـاي آفتـاب و روشـني اسـت كـه       دانيم اين واژه، منظور از آفتاب در اين شعر بوداست؛ زيرا همانطور كه مي
  : دهد توجه شاعر به عرفان سرزمين هند ميزان دلبستگي او را نشان مي

  كجاست سمت حيات ؟«
  يك هدهد؟  رسم به من از كدام طرف مي

  و گوش كن كه همين حرف در تمام سفر
  ي خواب را به هم زد ؟ هميشه پنجره

  خواند؟ ي راه زير گوش تو مي چه چيز در همه
  ست فكر كندر

  )همان(» ي پنهان اين ترنم مرموز؟ كجاست هسته

  عدم توقف در احكام ظاهريِ دين. 2
ي مسلم پيروان آن دين است اما به اين نكته نيز بايد توجه  پيروي از احكام فقهي هر دين در قالب شريعت وظيفه

شود بلكه برخي از آنان بـه آن مرحلـه از    نميي افراد بشر با اين بايد و نبايدهاي فقهي پر  كرد كه قالب وجودي همه
بـراي   1.كننـد  گذرند و از خدا جز خدا طلب نمـي  در مي» حرص بهشت«و » غم دوزخ«يابند كه از  شناخت دست مي

ي لسان است، چنـدان اهميـت    عارفان وارسته اي همچون عين القضات و سهراب سپهري اداي فرايضي كه تنها لقلقه
  .آنان مسلم است، رسيدن به باطن دين است كه در مرحله اي فراتر از فقه و شريعت قرار داردندارد؛ زيرا آنچه نزد 

يـك از   كنـد كـه در آن بـراي هـر     باز مـي » ي اسالم احكام پنج گانه«القضات در كتاب تمهيدات، فصلي به نام  عين
ظافت و طهارت شـرط صـحت نمـاز    به عنوان مثال اگر چه ن. گيرد ي ظاهر و باطن در نظر مي هاي دين دو جنبه ركن

  : رساند ي ديگري از ايمان پنهان است كه مقصود از نماز را به غايت مي است اما در وراي اين شرط ظاهري، جنبه
ي  درجـه » مفتاح الصلوة الطهـور «طهارت، نماز حاصل نيايد، اما شرط صحت نماز موقوف است بر طهارت كه بي«

ي دوم  و درجـه . يا به خاك، اين طهـارت اعضاسـت   اما به آب.م است از نجاستاول طهارت، پاك كردن اعضا و اندا
هاي بـد، درون   چون از اين خصلت.پاكي جستن اندرون است از خصال ذميمه چون حسد، كبر، بخل، حقد و حرص
  )79:  1377عين القضات، (» .خود را پاك كردي، به توبه و رياضت و مجاهدت تجديد وضو تو را حاصل آيد

                                                            
  : اشاره به بيتي از مولوي -1

ــت ــت اس ــرص بهش ــه ح ــم دوزخ ون ــه غ ــا ران  م
  

ــاييم     ــتاق لق ــه مش ــرده ك ــر ز رخ پ  برگي
 

  )1070:  1378مولوي ، (    
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آنچه از روند كالم او مشهود است ايـن  .دهد ن القضات شرايط صحت و قبول نماز مسلمان را به دقت شرح ميعي
يابي  ي دوم نزد او صفاي درون و دست ي اول مهمتر است و اين مرتبه ي دوم از درجه است كه براي او همواره درجه

كام ظاهري دين و توجه به امور فقهي در آيـين  اح.شود به حقيقتي است كه تنها از طريق تقيد به شريعت حاصل نمي
طبيعت ستايي او به ظـاهر  .افتد ي اطراف اوست اتفاق مي ها كه همان طبيعت دست نخورده سپهري در بستري از پاكي

هايش به درون مايه اي عميق تـر كـه همـان عرفـان      چيزي از طبيعت ستايي رمانتيسم اروپايي در خود دارد اما ريشه
هـاي   بديهي است كه در رمانتيسم اروپايي هم كه خود واژه اي پويا، زنده و رويان است جنبـه . رسد يشرقي است، م

هاي اشراقي و تخيلـي   ي آن هنر به صورت دريافت يابد و در نتيجه عرفاني و طبيعت گرايي به طور تنگاتنگ نمود مي
عارفي كه به حقيت جهـان  ) 281:  1387چافي، پور. (نمايد شود وحقيقتي برتر از واقعيت و منطق مطرح مي توليد مي

ما روي آورده همچون بودا در دل طبيعت به سير و سلوك و رياضت پرداخته و سرانجام به كشف و شـهود رسـيده   
  : است

  من مسلمانم«
  يك گل سرخ امقبله

  جانمازم چشمه
  ي من دشت سجاده

  گيرم ها مي من وضو با تپش پنجره
  جريان دارد طيفدر نمازم جريان دارد ماه، 

  سنگ از پشت نمازم پيداست
  همه ذرات نمازم متبلور شده است

  خوانم كه اذانش را باد گفته باشد من نمازم را وقتي مي
  ي سرو سر گلدسته

  خوانم علف مي» تكبيرة االحرام«من نمازم را پي 
    ) 278:  1389سپهري، (» .قامت موج پي قد

گوناگون قبله، گل سرخ، جانماز، چشمه، مهر، نـور، دشـت، سـجاده، سـرو،     عناصر و اجزاي بيگانه و ناهمگون و 
اند تا كليتي به نام مسلماني بسازند كه در وجود شخصي مسـلمان ـ مـن شـعري ـ تجلـي       گرد آمده... علف، موج و 

نمـاز و نيـايش سـپهري بـا خـداي خـود كـه        ) 15:  1379حسـيني،  (.تمام اين اجزاء پيوند تنگاتنگي با هم دارند.يابد مي
  : شود حضوري مداوم در هستي شاعر دارد با حضور قلبي كامل ادا مي

  هاي تو وا كردم درها به طنين«
  هر تكه نگاهم را جايي افكندم، پر كردم هستي ز نگاه

  ي لبخند تو بر روي لجن ديدم، رفتم به نماز بر لب مردابي، پاره
  ان بود، برچيدم، پاشيدم به جهانياد تو پنه  در بن خاري،

  بر سيم درختان زدم آهنگ ِ ز خود روييدن، و به خود گستردن
     )263:  1389سپهري، (» .ي راز يك دست نيايش افشاندنم دانه و شياريدم شب

يك گل سرخ ؛ او نمازش را در موعد معيني كه همه رو بـه   برد و سپهري به القضات به درون خويش نماز مي عين
در نمـاز او جريـان    خواند، بلكه منتظر است صداي اذان نمازش را از باد بشنود؛ چه طيف عظيمـي  ايستند نمي بله ميق

خيزد و سـهراب   دارد ؛ طيفي از روشني و نور؛ تكبيرة االحرام عين القضات حاصل شهادتي است كه از درون او برمي
  1 .گويد يك علف تكبيرة االحرام مي به پاكي

                                                            
 Song ofدر شعري به نام   Leaves of Grassسيست آمريكايي ـ در ديوان اشعارش با عنوان والت ويتمن ـ شاعر رمانتي -1

Myself  »ناميده است» دستمال پروردگار«را » علف.  
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انديشد كـه درون   ي عين القضات حج تنها زيارت ماده و سنگ نيست ـ حج گل ـ او به حج بزرگي مي   در انديشه
  : عرش و فرش را در خود جمع دارد پاك سالك است ـ حج دل ـ كه تمامي

طواف كعبـه و سـعي   . در هر فعلي و حركتي در راه حج، سرّي و حقيقتي باشد؛ اما كسي كه بينا نباشد خود نداند«
يعظـم شـعائر اهللا فإنهـا مـن      و مـن . هاست ي احوال و احرام و احالل و قارن و مفرد و ممتنع در همه  د و رميو تجري

گذارد كه بـه   دريغا كه بشريت نمي. كردند ها به كعبه زيارت مي ها نبود و كعبه نبود كه روح تقوي القلوب، هنوز قالب
ل رود،   هر كه نزد كعبـه ! خت بر صحراي صورت نهدگذارد كه ربوبيت، ر و بشريت نمي! ي ربوبيت رسيم كعبه ي گـ

  )95:  1377عين القضات، (» .ي دل رود خدا را بيند خود را بيند و هر كه به كعبه
يكي است ـ عبـور از پوسـت بـراي      ي عين القضات ندارد زيرا هدف هر دو ي سپهري تفاوت چنداني با كعبه كعبه

  : 1دل است؛ آن دل دلين نه آن دل گليني  ي هر دو كعبه رسيدن به دوست ـ كعبه
  ام بر لب آبكعبه«

  هاست ام زير اقاقيكعبه
  )   279:  1389سپهري، (» .رود شهر به شهر رود باغ به باغ، مي ام مثل نسيم ميكعبه

  ي حقايق هستي عدم دسترسي سالك به همه. 3
 يبرا را قتيحق كنه به يابي دست امكان قيطر نيا از و ندينش مي مراقبه به درون شيپاالي  جهينت در حق راه سالك

 امكـان  هـم  باز يافاصله و حجاب نوع هر زوال صورت در كه كرد توجه ديبا زين نكته نيا به اما.سازد مي سريم خود
 شناسا عارف انيم مجهولي  نقطه كي وجود .ندارد وجود جامع و كامل طور به او يبرا يهست قيحقا تمامي به وصول

 و درك يبـرا  او حركـت ي  زهيـ انگ كـه  كنـد  مـي  تيتقو سالك در را مضاعف و مداوم يتالش وجود قتيحق منشأ و
 لهيوسـ  و راه وجـود  عارفان از ياريبس رديپذ مي صورت يسخت به يتالقي  نقطه نيا كه آنجا از و است حق شناخت

 .اندداده حيترج ييغا هدف بر را

 معرفـت  و يشناسـ  يهسـت ي  حـوزه  دو در او يمعنـو  قدرت و سالك ادراك بر سندهينو داتيتمه يجا يجا در
 گـاه چيهـ  او نظـر  در كـه  داند مي قرآن در »مقطعه كلمات« وجود را او يبرا مجهولي  نقطه اما دارد تام ديتأك يشناس
  : پذيرند ي نميليتأو و ريتفسهيچ 
 در كه آفتاب! زيعز يا .يبدانست را عشق قدر تا است نكرده ياغمزه تو با »عصيكه« هرگز كه يمعذور! زيعز يا«
 يريسـ  و قرار، كند جلوه را خود سحاب در چون و نباشد يحظّ و يقوت آن از را عاشق، كند جلوه خود اشراق كمال

  )102:   1377، القضات نيع( ».دياين

  يك راه تعريف شده نيست راه رسيدن به حقيقت تنها. 4
 فراوان تالش ازمندين ريمس نيا در طي طريق رو نيا از؛ ستين الوصول سهل و هموار يراه دوست به دنيرس راه
 : است

  دانند مي خوب و«
  هرگز يماه چيه كه

 )   315:   1389، يسپهر(» .گشود نخواهد را رودخانه گره كي  و هزار

 اسـم  هزار سالك چنانچه يسپهر نظر از، دارد اشاره خداوند اسم كي و هزار به گره هزار و است سالك رمز يماه
                                                                                                                                                                                          

  :داندبه طور وراي ظاهر شريعت معتقد است و حقيقت عبادت را رسيدن به صفاي درون مي» مرصاد العباد«الدين رازي در  نجم
پنج ركن شريعت بر بندهاي حواس پنج گانه راست بنشست و طلسمات جسماني و روحاني گشاده گشت و مقاصد به حصول موصول 

فاما آنچ حقايق شرع است شرح آن در اطباق آسمان و زمين نگنجد و آن .ن گفته آمدرمزي از بعضي تعبدات صورت شرع و فوايد آ.شد
  )172: 1371رازي ،. ( فافهم الشارة و ال تطلبني بالعبارة.معني به عيان تعلّق دارد نه به بيان
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 بـه  تنهـا  وقفـه  بـدون  يحركت در ديبا لذا؛ داشت خواهد وجود او يبرا مجهول كي هم باز، ابديدر را يحسن اسماء از
 : ديشياند دادن ادامه

  اشراق مييقد زورق باها،  شب مهين و«
  گردند مي روانه تيهدا يها آب در
 )همان( ».رانند مي شيپ عجابا يتجل تا و

 و يمـوروث  يهـا  جنبـه  بـه  »نيـ دي  فلسـفه « كتـاب  در ينـ يد سـم يپلورال پرداز هينظر و نيد لسوفيف »كيه جان«
 .كرده است فيتعر او يزندگ ييايجغرافي  منطقه و پدران نييآ به توجه با را يكس هر نيد و نموده اشاره نيد ميياقل
 شُـمول  و يـي گرا حصر مقابل در گرفت قرار نظر و توجه مورد يحيمس اتياله در ابتدا كه هينظر نيا )33:  137،كيه(

 قتيحق در .بيند نمي محدود نيمع مسلك و نييآ كي به التزام در تنها را انسان يرستگار راه كه دارد قرار ينيد ييگرا
 كرد تصور ييهاگام توان مي را ينيد يآگاه و معرفت به دنيرس يبرا بشر يزندگ خيتار طول در برانيامپ وجود تعدد
 سـت يب و كصدي يگواه آوراميپ هزار چهار و ستيب و كصديبنابراين  .است برداشته انسان يرستگار يبرا ينب هر كه
، خدا، حيمس، هوهي  ،مزدا اهورا كرديرو نيا به توجه با .است خيتار طول در انسان يتكامل ريس در مرحله هزار چهار و
 .هستند مشترك و واحد قتيحق كي از يگوناگون يها تجسم...  و شنويو

 نيعـ ( .سـت او اسـالم ، برسـاند  خدا به را انسان كه ينيد هر كه است آن بر و دارد مانيا اصل نيا به القضات نيع
 : )12 : 1378،القضات

 عشق مذهب بر شانيا.رهمايغ و فهيحن ابو، يشافع ملت و مذهب بر نه ،باشند خدا ملت و مذهب بر حق عاشقان«
  : باشد مذهبشان و نيد خدا يلقا، ننديب را خدا چون؛ يتعال و تبارك باشند خدا مذهب و

  

  است انهـركــت يروـابو فـزل ارـت زاناـمكفر  استهـاهانـشطلعتو مالـج و يرو اـمنيـد
  »است گانهيب زما او است نيا نه ملت راكهرـه  استبتخانهماقلبواست بت آن ودـخ ماروح

 )115:  1377، القضات نيع(  
 آنكـه  بـا  رايـ ز اسـت  داده نشـان  وضـوح  به خود يعمل يزندگ در را مسأله نيا به اعتقاد و مانيا يسپهر سهراب

 يسـفرها  در و نكرد رابيس را او يروح عطش خاص مذهب كي  ماتيتعلي  تجربه اما بود يواقع يمعنا به يمسلمان
  : گشت مي قتيحق آواز يپ در دور شرق يها نيسرزم به خود متعدد

  بودم يبر هيسا از و روشن از، شدم نهييآ«
  اوستا پوشم زبر و، تورات من بستر، ليانج من بالش، سرم يباال قرآن
  آب لوفرين در ييبودا خواب در نميب مي
  دارم يگل دسته، دميچ من است شياين يها گل جا هر

  ) 244:   1389، يسپهر( ».پست در من، باال او:   دست از دور تو محراب
 است شده نشانده هم كنار در يمنطق يعلّي  رابطه چيه يب و گوناگون يفضاها وها  زمان در داديرو چند نجايا در

نت ي  شـاخه  سـه  بسـتر  و بـالش  و سـر  يباال .است كرده متجانس هم با راها  نامتجانس تقارن ييجادو همدمي و سـ 
 سـه  آن بـه  هـم  زرتشـت  نيد پوش زبر قيطر از و ساخته متقارن هم با را تيحيمس و تيهودي   ،اسالم يعني يميابراه
، اسـت  كـرده  يتجلـ  بودا صورت به شاعر خواب در شاخه چهار نيا ريتصو اي و هيسا اي انعكاس. است وستهيپ شاخه
 .است آب لوفرين در كه ييبودا

 يسپهر ينيب جهان در فاصله و القضات نيعي  شهياند در حجاب .5
 وعبور رفع شناساي  عمدهي  فهيوظ كه دارد وجود سلوك راه در ييها حجاب همواره حق راه سالك و عارف يبرا

 يبنـد  يپـا  يگـاه  چنانكـه  آن اسـت  متفاوت سالكي  مرتبه و مقام به توجه با موانع نيا تيماه و نوع .هاستآن از
 اشـاره  آن بـه  يسپهر سهراب كه يافاصله اي حجاب نيا .اندازد مي حجاب حق و عارف انيم آن تبعات و نييآ كي به
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 بـه  خـود  يالهـ  صـفات  و اسـماء  زين يگاه و قتيحقي  شائبه يب نور يگاه كه آنچنان .ستين يزدودن گز هر كند مي
 : شوند مي قلمداد حجابي  مثابه

 ألحرقـت  كشـفها  لـو  ظلمـة  و نور من حجاب ألف نيسبع اهللا إن«:  يدگو مي كه بشنو ـ السالم هيعل ـ يمصطف از«
 را خـواص  خـواص  امـا  باشـد  را خـواص  ظلمـت  و نـور  ازهـا   حجـاب  نيـ ا »بصـره  أدركته من كل وجهه سبحات
 يبعضـ  و يظلمـان  يبعضـ :  دباشـ  حجـاب  هزارها  حجاب نيا جز را عوام و؛ باشد خدا يها صفت نور يها حجاب
ـ  غفلت و حرص و اير و جاه و مال حب و كبر و بخل و حسد و حقد و غضب و شهوت چون يظلمان، ينوران  يإل
  ».ةديالحم األخالق ريسا يإل اذكار و حيتسب و صدقه و روزه و نماز چون ينوران يها حجاب و مهيالذم األخالق سائر

 )102:   1377، القضات نيع( 
 در را بشـر  يتعال راه كه هستند يموانع، كند مي اشاره هاآن به داتيتمه كتاب در القضات نيع كه ييها حجاب    
 جهل يكيتار تنها راه حجاب كه است نيا توجه خور در ينكته و است كرده سد يانسان يشناس معرفت خيتار طول

 كـه  اسـت  ظلمـت  و نور از يبيترك يگاه ديگو مي القضات نيع كه طورهمان حجاب نيا بلكه ستين نفس لغزش و
  ياژهيـ و گـاه يجا يسپهر شعر در  دائمي و ريناپذانيپا يافاصله عنوان به حجاب نيا.سازد مي دشوارتر را خواص كار
 : است افتهي
  عشق و«

  ستها فاصله يصدا
  ابهامند غرق كه ييها فاصله يصدا
  نه

  زنديتم نقره مثل كهيي ها فاصله يصدا
  كدر شوند مي چيه كي دنيشن با و
  ) 314:   1389، يسپهر(» .تنهاست عاشق شهيهم

 القضـات  نيع منظر از كه ييها فاصله .بكاهدها  فاصله وها  حجاب نيا شدت از عشق يروين با تا است برآن شاعر
 رفته راه سالك با ي،مبتد عاشق حجاب، شد اشاره زين نيا از شيپ كه همانطور و دارد يگوناگون مراتب و مراحل هم
 :   شود مي محسوب حجاب سالك يبرا) ص( محمد داريد يحت چنانكه آن است متفاوت واصل عارف و

 گـر يد اهللا لقـاء  جمـال  جـز ، گـذرد  در حجاب نيا از چون، باشد مانده گريد حجاب كي اهللا لقاء انيم و مرد انيم«
 )29:   1377، القضات نيع(» .باشد مقام نيا، ستين ره شاهد زلف ود سر ز رونيب ؟ است كدام حجاب آن و نباشد

 در رايز است دشوار اريبس القضات نيع يبرا خدا و انساني  فاصله نيمهمتر عنوان به) ص( محمد از گذشتن در
 يابـد ي  فاصله بر نگرش نيا به توجه .كند مي يمعرف حق و بندهي  واسطه نيترمهم و نيبهتر را او كتاب يجا يجا
 : نهد مي صحه آن بر زين يسپهر انكهچن دارد ديتأك طرف دو انيم
  ستين ممكن وصل نه«

  هست يا فاصله شهيهم
  است يخوب بالش آب يمنحن اگرچه

  لوفرين تُرد و زيآو دل خواب يبرا
  هست يا فاصله شهيهم

  بود ديبا دچار
  حرف دو انيم رتيحي  زمزمه وگرنه
  )  314:   1389، يسپهر(» .شد خواهد حرام

  ي مرگ نگاهي تازه به مقوله. 6
ي مرگ در آثار عين القضات و سهراب سپهري به شكل چشمگيري قابل مالحظه است چرا كه با رويكـرد   انديشه
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ي  در حقيقت اين تفكـر دربـاره  . اندآن دارند همواره آن را احساس كرده و به نوعي با آن زيسته متفاوتي كه نسبت به
درك شده است و عارفان » يك توقف كوتاه  ي خاتمه«به عنوان   اي است كه در عرفان اسالميمرگ پيرو همان عقيده

يل و مكتسـبات عـين القضـات در نگـرش     رمز اصـلي فضـا  . انديقيني استوار داشته  به آن  ي فرهنگ اسالمي برجسته
همين بيان صريح و آشكار ) 379: 1384لـويزن، (. ي وي در طلب مرگ است يعني در تالش آگاهانه  اش به مرگاستثنايي

  : كند وي در آرزوي رسيدن به مرگ است كه او را از ديگر عرفا متمايز مي
ممات را بر ايشان عرضه كنند و آن را قطع كننـد و بـه    گروه سوم آنان كه به معراج رسيده اند ـ اينانند كه راحت «

يمشي علـي وجـه األرض فلينظـر إلـي إبـن أبـي        ينظر إلي ميت من أراد أن« ذبح بي اختياري از خلق، جمله ببرند كه
 مـن » «.ي صديق باشد كه هر چه از وي به دنيابود، مرده بود و هر چه از خدا بود، بدان زنـده باشـد   اين واقعه» قحافه

  )52: 1377عين القضات، (» .آنگاه احوال قيامت بر ايشان عرضه دهند. اين بود» مات فقد قامت قيامته
اي بـه مريـدي   وي در نامـه  .دانـد  عين القضات مرگ را امري ضروري و ذكـر آن را موجـب بيـداري انسـان مـي     

  : نويسد مي
از گـوش برگيـر، چنانكـه آزاد مـردان     اگر داني كه مرگ ضرورت است، خود را به خواب خرگوشي مده و پنبـه  «

  ) 137:   2ج : 1377عين القضات،(» .كردند
ي مرگ دارد، دقيقا مشابه همان نگاهي است كه عارف همدان پيش از او به  رويكردي كه سهراب سپهري به مقوله

ي بلند صداي پاي آب با لحنـي شـاعرانه    ي اين موضوع در منظومه ي خود را دربارهوي بيانيه. اين مقوله داشته است
  : دارد بيان مي

  و نترسيم از مرگ «
  مرگ پايان كبوتر نيست

  يك زنجره نيست ي مرگ وارونه 
  مرگ در ذهن اقاقي جاري است 

  مرگ در آب و هواي خوش انديشه نشيمن دارد 
  گويد مرگ در ذات شب دهكده از صبح سخن مي

  آيد به دهان ي انگور مي مرگ با خوشه
  خواند ي سرخ ـ گلو مي مرگ در حنجره

  مرگ مسئول قشنگي پر شاپرك است
  چيند مرگ گاهي ريحان مي
  نوشد  مرگ گاهي ودكا مي

  نگرد گاه در سايه نشسته است به ما مي
  دانيم  و همه مي

  )302: 1389سپهري،(» .هاي لذت، پر اكسيژن مرگ است ريه
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The passenger from Tamhidat to Sedaye paye ab 

Abstract 
The metaphysical  thoughts are shown  as an opened truth   luster in different traditional ideas  like 

Chinese , Hinduism ,Buddahism  theosophy in eastern  Asia .With advancing  the human kind 
fallowing modern capitalism and  ruining traditional values, in order  to know  about  the special kind 
of metaphysics was developing in human society so  many artists such as Hermann Hesse ,Gunter 
grass and Jean-Paul Sartre reviewed  some  thoughts and ideas about this issue  among ontemporary 
artists "Sohrab Sepehri "  has a special thought system with particular theosophy background .His 
thinking way refers to ancient eastern  thoughts ,especially  TAO attitude  .It discusses nature .in 
western culture it makes "Jean-Jacques Rousseau "to consider  the human being to  in the jungle . 

Encountering  Sepehri`s thoughts with Gnostic eastern in special time like "Lao Tse "and Boda  
make his theosophical attitude , so ,with regarding most of cases the poet is in debt of  Islamic Gnostic 

and theosophy of this country . 
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