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چکیده

این مقاله پژوهشی است تطبیقی میان جلوههای سمبولیسم و نمادپردازی در نگرش صوفیانه جبران خلیل جبران (–3881

3313م) شاعر و اندیشمند لبنانی و سهراب سپهری (3133-3131ش)(3383-3398م) شااعر برجساته ادبیاات مراصار
فارسی .از آنجا که نتصوّف و مکاتب فکری و فلسفی مشرق زمین ،در فکر و زباان ایان دو شااعر بازتااب دساترده و
شگرفی دارد برای این تحقیق بردزیده شدند .در این نوشتار نگارنده سری کرده است مقدار و چگونگی پیوند تصوّف باا
مکتب سمبولیسم به قدری تبیین کند .سپس به بررسی ،تحلیل و تطبیق نمااد انساان کامال ،زن ،کاوه و درد و رناد در
نگرش صوفیانه دو شاعر پرداخته شده است .تالش برای یافتن حقیقت با ایجاد فضایی رمزآلود و ایمان باه خادایی کاه
همه جا در تجلی است از ویژدیهای مشترک رویکرد صوفیانه دو شاعر است .استفاده از رمز با همه انواع دوناادون آن،
داه در واژدان و داه در عبارات و مفاهیم و داه نوعی نماددرایی اسطورهای ،تاریخی و دینی از ویژدیهای مشترک ایان
دو شاعر ناموَر فارسی و عربی است.
واژدان کلیدی :جبران خلیل جبران ،سهراب سپهری ،سمبولیسم ،زبان صوفیانه

.

مقدمه
اصوالً زبان متصوفه رازگونه بوده و معانی گسترده در زبان و لغت محدود جای نمییگییرد و بیرای بییان بسییاری از
مفاهیم ،صوفی یا شاعری که گرایشی صوفیانه دارد ناگزیر است کیه بیه نمیاداردازی بپیردازد .مرتیگ رمزگراییی ییا
سمبولیسم که تا حدودی همانند جهان رومانتیکهاست ،اگر چه با این عنوان و اصطالح ادبی مرتبی نو به شمار می-
آید ولی زب ان رمز و ارابهام همواره در طول تاریخ ادبیات دنیا و بخصوص ادبیات فارسیی و عربیی جایهیاه ویی ه و
ارکاربردی داشته است .در زبان شعری متصوفه وضوح و شفافیت جایی ندارد و انهار آنها معتقد بیودهانید کیه زبیان
شعری آنها باید در ابهام بسر برد تا هر کس با توجه به سطح دانش و درک عمیی عرفیانیاش و ذوق و خییال خیود
چیزی را بفهمد .احوال عارفان را زبانی دیهر است ودر چارچوب و زنیدان واگگیان و عبیارات محیدود جیای نمیی
گیرند و دیهر اینره چون وجد باعث این احوال است ،و وجد را ثباتی نیست  ،آنها تنها در لحظیاتی سرشیار از ایین
بارقههای الهیاند.آنها به یک حالت انفجار میرسند و رفتارشان و سخنانشان نشانهر احوال درونی آنهاسیت .گششیته
از آن ،آنها خود به ضعف خویش واقفاند و تعبیر و تفسیر درستی از آن ایامدِ ربانی به دست نمیدهند ،چیه معیانی
ارجمند و ملروتی در قالگ واگهها نمیگنجد .اصالً عرفان تاملّی و کشفی است نه آموختنی که به گفت آید ،به گفتیه
خواجه حافظ:
چه جای کلکِ بریده زبانِ بیهوده گوست
زبان ناطقه در وصفِ شوق ناالن است
جبران خلیل جبران یری از ارآوازهترین ادیبان و نویسندگان معاصر عرب بود که دارای رویرردی خاص در زنیدگی
شخصی و ادبی بود و آثار او نشانهر گونهای از تصوف است.ایمان جبیران ،نیوعی ایمیان ذهنیی و درونیی اسیت و
زندگی در درون انسان در حرکت است «الحیاةُ فی داخله و لرنّهُ الیَعَلمُ» ،نوعی عرفان که منبع آن شناخت است و از
گنوسی های جدید به ارث برده است .نوعی عرفان احساسی و رمانتیک که در اصل تخیلیی ،درونیی و ر ییایی بیود:
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«انّی ألْتجأ الی کهوف روحی ،عندما أتْعَگُ من سبل النّاس الواسعة  ،و ...إنّی أدخلُ کهوفَ روحی ،عندما الأجیدُ مرانیاً
آخرَ أسندُ إلیه رأسی ،و لوکان لبعضِ مَنْ أحبّهم الشجاعةَ لدخولِ تلک الرهوفِ ،لما وجدوا سیوَی رجیلر راکیعر علیی
رکبَتَیْهِ و هوَ یُصَلّی» (جبران :6791 ،ص  24و )79؛ او وقتیی از میردم وزنیدگی خسیته مییشیود ،ارسیتش خیدا را
درغارهای روح به جای می آورد ،و اگر کسی شجاعت ورود به آن غارها را داشته باشد ،او را در حال رکیو و نمیاز
خواهد یافت .عرفان او ابعاد غیردینی هم دارد .نوعی عرفان تئوصوفیانه یا اشراقی -فلسفی است .تصوف اسالمی کیه
سپهری بیشتر از آن برخوردار است ،در آن ابعاد غیر دینی کمتر به چشم میخورد .ولی هر چه باشد ،ایین تصیوف و
این نو نهرش صوفیانه ،جبران و سپهری رابه منبع آرامش درون و رضایت از زندگی و دوسیتی و عشی و صیلح و
برابر سوق داد .چیزی که تمام ادیان با شعار بیدارسازی فطرت و وجدان بشری ،به این اهداف فرا میخواندند.
 .3بیان مسأله:
با توجه به نو نهرش جبران خلیل جبران و سهراب سپهری به انسان و هستی و داشتن تمایالت صوفیانه ،چهونیه و
چقدر این دو شاعر توانستهاند از نماداردازی و اصول سمبولیسم در بیان آراء و اندیشههای خود بهره گیرند و اصیوالً
چه ارتباطی میان اصول سمبولیسم و تصوّف وجود دارد؟
 .9روش تحقیق:
نهارنده اس از بررسی اصول و قواعد سمبولیسم به تحقی در آثار این دو ادیگ برجسته ارداخته است و تا جایی که
برایش مقدور بوده سعی کرده است تا آنچه به مفاهیم و رویرردهای این مرتگ نزدیک است را استخراج کرده و آنها
را تحلیل کند.
 .1سمبولیسم
اصل واگه سمبول ) ،(symbolسوم بولون ) (Sumbolonیونانی است به معنای به هم چسباندن از دو قطعه مجیزا
مشت شده است و حاکی از چیزی است که به دو قسمت شده باشد .اما با گششت زمان ،برداشیت از کلمیه سیمبول
ایچیدهتر شده است(سیدحسینی :6932 ،ص .)893سمبولیسم (نماداردازی) ،هنر کاربرد نماد برای هیر چییزی اسیت
که بتوان تصورش را کرد .در واقع ،بیانهر موضوعی است که به رمز یا به واسیطه ممیمونی دیهیر ابیراز شیود .واگه
«سمبل» بتدریج معنیهای گوناگونی یافته است و به عنوان یک اصطالح نیز تعریفهای متعددی در حوزههای دانش
وتجربه از آن شده است از جمله:
 ) 6چیزی که نماینده چیز دیهر است یا چیزی که بر چیز دیهری اشاره دارد ،به علت همبسیتهی ،ارتبیاو و قیرارداد؛
مثالً صلیگ همواره یری از سمبلهای مسیحیت بوده است )4 .واحد معینی از بیان که یک فریر انتزاعیی را بنمایید و
به عنوان یک واحد قابل مطالعه باشد ) 9 .یک عالمت اختیاری یا قیراردادی ( مثیل ییک صیفت ،ییک نمیودار ،ییک
حرف) که در ارتباو با حوزه وی های از دانشها (مثل ریاضیات ،فیزیک ،شیمی و )...برای نمایاندن اعمال ،کمیتهیا،
عناصر ،کیفیتها که به صورت نوشته یا نقش به کار میرود )2 .ییک عالمیت قیراردادی و غیرطبیعیی کیه معنیی آن
موکول به تفسیر است(اورنامداریان :6919 ،ص )1 ،8
سمبل یا نماد از یک سو با روانشناسی و فلسفه و منط در ارتباو است واز سوی دیهر با عرفیان و ادبییات .نهمیت
سمبولیسم در درجه اول قیامی بر ضد اارناسیان (parnassion)6بود ،مرتبی که از شرلهیا و رنی هیا تقلیید میی-
کردند ،قیامی بود بر ضد مرتگ «هنر برای هنر» که ویرتور هوگیو اعیالم کیرد «صیدبار مییگیویم :هنربیرای هنیر»(
سیدحسینی :6932 ،ص  .)291اارناس مرتبی بود که به کمال شرل چه از لحاظ بیان و چه از لحاظ انتخاب کلمیات،
« -6اارناس» نام کوهی است که بنا به افسانه های یونان قدیم آاولن  Apollonخداوند شعر و نیز نُه خواهری که فرشتهان و نههبان
هنرهای زیبا بودند ،در آن زندگی می کردند .این مرتگ شعری به زیبایی قافیه و ساختار اهمیت زیادی می داد.
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به عدم دخالت احساسات و عدم توجه به آرمان و هدف ،و بیه زیبیایی قافییه ،اهمییت ویی های مییداد(همیان ،ص
.)234آرتور رمبو) ، )6376-6382( )A. Raimboudشاعر فرانسوی ،که از بنیانهشاران نهمت سمبولیسم به شیمار
میرود میگوید« :هنرمند باید دائماً قوایِ دِماغی احساس و استدالل را کیه فقیع عامیل تیرگیی دیید وی مییگردنید
بهشاید و برهم زند .اشیایی که وجودشان از طری حواس بر ما دانسته میشوند ،باید با گرفبینی اسیرارآمیزِ هنرمنید
بییه نمادهییای واقعیتییی تبییدیل گردنیید کییه نهایت یاً ورای دنیییایِ حسییی قییرار دارد(گییاردنر :6918 ،ص .)161بااودلر
) )6311-6346( (Boudrlaireبه عنوان ایشتاز راستین این نهمت میگوید« :دنیا جنهلی است ماالمال از عالئیم و
اشارات .حقیقت از چشم مردم عادی انهان است و فقع شاعر به قدر ادراکی که دارد به وسییله تفسییر و تعبییر ایین
عالئم میتواند آن را احساس کند(»...اورنامداریان :6919 ،ص  .)11شاعران از این وی گی و عقیده راسخ بودلر الهیام
گرفتند که کل جهان مرئی فقع انباری از تصاویر و نشانههایی است کیه تصیورات در آن بیه مریان و ارزش نسیبی
اختصاص دارد ،نوعی خوراک است که باید همم شود و تغییر شیرل دهید .ماالرماه))6373-6324( (Mallarmr
میییگفییت« :شییعر سییمبلیک کییه دشییمن نظریییات تعلیمییی و فصییاحت و مبالغییه و حساسیییت سییاختهی و تصییویر
«اوب کتیف»است میکوشد فرر را به صورتی که حواس را مخاطگ قرار دهد بیان کند»(همان ،ص .)19
اصول مکتب سمبولیسم
 )6حالت اندهبار و ماتم زای طبیعت و مناظر و حوادث را که مایه یأس و عیشاب و نهرانیی و تیرس انسیان
است بیان میکنند )4 .به اشرال و سمبولها و آهن ها و قوانینی که نه عقل و منط بلره احساسات آنهیا
را اشیرفته است توجه دارند )9 .هر خوانندهای ،اثر ادبی را به نسبت درک و احساس خیود مییفهمید .از
این رو باید چنان آثاری به وجود آورد که همه کس آن را به طور عادی و متشابه درک نرنید ،بلریه هیر
خوانندهای بنا به وضع روحی و میزان ادراک خویش معنی دیهری از آن دریابد )2 .تا حد امریان بایید از
واقعیت عینی ) (objectifدور و به واقعییت ذهین ) (Subjectifنزدییک شید )8 .مییکوشیند حالیت
غیرعادی روحی و معلومات نابهنهامی را که در ضمیر انسان ایدا میشود و حاالت مربیوو بیه نیروهیای
مغناطیس و انتقال فرری را در اشعار و آثارشان بیان کنند و بیافرینند )1 .به مدد احساس و تخیل ،حاالت
روحی را در میان آزادی کامیل بیا موسییقی کلمیات و بیا آهنی و رنی و هیجیان تصیویر مییکننید(
سیدحسینی ،6932 ،ص .)886
 .4سمبولیسم و تصوّف
اکنون برای ارتباو تصوّف و سمبولیسم تعریفی از چار چادویک ) )Charles Chadwickنقل میشود« :سمبولیسم
کوششی است برای رخنه کردن در ماورای واقعیت به سوی دنیای معنیها ،خواه این معنیها در درون شاعر و شامل
عواطف او باشد ،خواه به مفهوم افالطونی که جهان فوق طبیعی کاملی را آنچنان که انسیان آرزومنید اسیت بنیا میی-
نهد»(اورنامداریان :6919 ،ص  .)17اعتقاد به این دنیای ماورای طبیعت از یک سو احسیاس غربیت و تبعیید در ایین
جهان واقعیت و محسوسات را باعث می شود که شوق و طلگ را برای کشف و دیدار این جهیان بیا چشیم دل و بیا
مرکگ عش در اذهان عارفان و حریمان الهی و نیز عدهای از شاعران بر میانهیزد و از این طری آثار رمزی وسییعی
به وجود میآید که در آنها تجربه روحی با واسطه محسوسات بیان میگردد ،و از سوی دیهر امران تأویل بسیاری از
ر یاها و واقعههای صوفیانه و نیز شعرهای غنایی و عرفانی و افسانهها و اساطیر و کتابهیای آسیمانی را بیر مبنیای
همین اعتقاد فراهم میآورد(همان ،ص  .) 13چندین رویررد در سمبولیسم اسیت ،از جملیه رویریرد بیاطنی کیه بیه
اکتشاف عقل درونی و جهان ناخودآگاه اهتمام دارد و رویررد زبانی خاص کیه بیه جسیتن وظیفیه و نقیش زبیان و
امرانات و احتماالت و میزان تقید آن به عمل حواس میاردازد و همچنین به تبدیل و تبادل این حسها به نحوی که
ایش روی نویسنده یا شاعر عرصه زبان را گسترده سازد و آن را بر ادا کردن وظایف ادبیات رام کند(هالل ،بیتا ،ص
 .)934از میان سمبلهای تصوّف ،زن و طبیعت ،از دیهر سمبلها بیشتر با جهان رمانتیسم اعم از ارسیتش طبیعیت و
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زن و عالم نور سازگار است .رمانتیسم در برترین تصویرهای خود در حگ عشری با سمبولیسمِ تصیوّف در رویریرد
خویش به ذات الهی در سمبل زن و عش الهی نزد ابن عربی در ترجمان االشواق مطاب اسیت و نییز شیاعر صیوفی
فارسییی زبییان ،عبییدالرحمن جییامی ،در تصییویر جالییگ شییعریِ خییود از رابطییه لیلییی بییا قیییس در منظومییه لیلییی و
مجنون(منصور ،همان ،ص .)69
سمبولیسم تصوّف همان سمبولیسم دینی و اساطیری است .معنای سمبل در اینجا ،القیاء و تلقیین اسیت؛ یعنیی بییان
غیرمستقیم جنبهها و ابعاد ثابت روانی که زبان با داللت های عینی موجود ،قادر به بیان آنها نیست .اعتقاد بیه دنییایی
حقیقی و معنوی و آرمانی در آن سوی واقعیت یری از انهیزههای کاربرد اشییای محسیوس و بیه طیور کلیی جهیان
طبیعت ،به عنوان رمز جهان فوق طبیعت است .اگر شاعر سمبولیک در انتظار لحظیههیای ادراکیی ناشیی از عواطیف
انتزاعی است ،و با زبان رمز و نمادگرایی به بیان آن معانی میاردازد ،صوفی نیز نسبت به عالم طبیعت و محسوسیات
اصوالً بینشی دارد مبتنی بر رمز .عالم حقیقت عالم ملروت است و عالم محسوسات تجلی صفات خداوند یهانه .اگیر
بودلر به عنوان شاعری سمبولیک معتقد است که از طری معانی شعر است که روح ،شروه و جالل واقع در آنسیوی
مرزها را میشناسد ،و مقام شاعر توانمند(رمبو) را تا حد ایامبر ارتقا میدهد ،شاعر صوفی نیز کسیی اسیت کیه بیه او
موهبت قدرت دیدن ماورای اشیاء و آن سوی دنیای واقعی ،جوهر انهان در جهان معیانی و حقیقیت بیدو داده شیده
است .مهر «ر یا و تخیل» که رئالیستها میخواستند آن را از عالم ادبیات برانند ،همین سمبولیستها نبودند کیه بیه
آن ارزش دادند و وارد دنیای شعر و شاعری کردند .آنها بر این باور بودند که «اشیاء چیزهای ثابتی نیسیتند ،بلریه آن
چیزی هستند که ما به واسطه حواسمان از آنها درک میکنیم .آنها در درون ما هستند ،خود ما هستند(»...سیدحسیینی،
همان ،ص .)882این عقاید ،سمبولیستها را بیشتر به عرفان و تصوّف شیرق نزدییک مییکنید .بیه طیور کلیی بایید
سمبولیسم را هنر بیان افرار و عواطف وافرار در ذهن خواننده دانست ،اما این جنبیه سمبولیسیم را مییتیوان جنبیه
انسانی خواند .جلوه دیهر سمبولیسم نماینده اندیشهها و احساسهایی محدود به ذات شاعر نیسیت ،بلریه نهادهیای
جهانی گسترده و عام و آرمانی است که جهان موجود فقع نمایش ناقصی از آنست.
تصوّف از رمز و سمبل در شعر بسیار بهره جسته است .تصوّف و شعر هر دو با عقیل دشیمنی مییورزنید .دوری از
منط و صعوبت فهم از وی گی های شعر و تصوّف است و سمبل قدر مشترک هر دو است .از سوی دیهیر اسیتغراق
شاعر در تجربه شخصی مانند استغراق صوفی در تجربه فردی است(ر.ک :ستاری .)6994 ،بیشک سمبولیستها کیه
از ابزارهای صوفیان و تصورات آنا یاری میگرفتند ،در سرودههای خود از داللت زبانی واگهها فراتر مییرفتنید و بیر
رویررد عینی در فهم روابع و ایوندهایی تریه میکردند که مطاب زبان حال و شعر متصیوّفه بیود .تعبییر از تجیارت
صوفیانه و معرفت ناشی از آن – جدا از هر تحلیل عینی یا ذهنی و متافیزیری و یا مادی – جز از طری رمزی کیردن
زبان ممرن نیست .صوفیان و سمبولیستها بر مفاهیم انتزاعی در زبان بار معنوی تحمیل میکنند .احیوال صیوفی در
سیر ترامل نفس از جمله اموری نیست که بتوان آنها را با زبان معمول و واگگانی که زاده تجربه حسیاند ،بیان کیرد.
اصوالً احوال عارفان و زبان آن از سنخ زبان حسی نیستند .به همین سبگ شعر غنایی صیوفیانه کیه ممیمون و ماییه
اصلی آن مراشفههای عرفانی است ،با رمز ایوند ذاتی دارد.
بی شک طبیعتِ تجربه صوفیان مبتنی بر کشف و ذوق است ،این زبان اشارهای ،بدور از سادگی وضوح را مییطلبید؛
این مانع و وی گی ،سببی برای صوفیه شد تا به رمز و ابهامگویی متوسل شوند ،البته تفسییر دیهیری نییز هسیت کیه
معتقد است که صوفیان بخاطر بخل ورزیدن به علم درونی و لدنی خود ،که از راهی جز راه عقل و شر به آنهیا داده
شده ،این زبان اشارهای را به کار بردهاند»(منصور :6799 ،ص .)88
 .3سمبولیسم صوفیانه در آثار جبران وسپهری
آثاری که جبران از خود به جای گشاشته است ،نشانهر ابعاد مختلف اندیشه اوست ،از یک سو ،وی را ایشروِ ادبییات
رمانتیری در ادبیات عرب میشمارند ،و از سوی دیهر ایشرو ادبییات رمیزی .میارون عبیود ،او را بنیانهیشار ایین دو
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مرتگ در ادبیات عربی معرفی میکند(عبود :6739 ،ص  .)889اسماعیل أدهم برآنست کیه «در نوشیتههیای جبیران،
ادبیات رمزگرایانه ،برای نخستین بار در ادبیات معاصر عربی ،بیا گرایشیی رمیانتیری و تخیلیی ظیاهر شیده اسیت»(
الجندی :6783 ،ص  .)201صالح لبکی (6788-6701م) ،که خود رمزگراست چنین بیاوری دارد .او بیه نشیانههیای
نخستین رمزگرایی در ادبیات معاصر عربی اشاره میکند و بر این اعتقاد است که جبیران ،بیا آمیخیتن ایارادکسهیای
لطیف و استعارههای ناآشنا و توصیفهایی برگرفته از تخیل فلسفی و صوفیان ،رمزگرایی نوینی ایجیاد کیرده اسیت(
لبری :6783 ،ص  .)201وی به «انغام السرون»« ،شرب النور»« ،کو س األثیر»« ،سبک األنغام» و ...اشاره میکنید ،کیه
جبران با تخیل و حسآمیزی نوعی رمز را مطرح میکنید .الیاا ابوشابکه (6729-6709م) ،میخائییل نعیمیه ،ایلییا
ابوماضی و جبران را بنیانهشاران سمبولیسم در ادبیات معاصر عربی معرفی میکنید(فتوح :6793 ،ص  .)638بنیابراین
بسیاری از منتقدان ادبیات عرب ،جبران را ایشرو رمزگرایی معرفی کردهاند .جبیران خیود معتقید اسیت کیه حقیقیت
انسان ،آن چیزی نیست که به مردم نشان می دهد ،بلره حقیقت او ،آنست که توان اظهار آن را ندارد :ال لیست حقیقةُ
االنسان بما یظهرهُ لک ،بَلْ بما ال یستطیعُ أنْ یَظْهرَه .لذلک اذا أردت أنْ تَرْرفَه ،فال تصغِ الی ما یقولُهُ ،بل الی ماال
یقُوْلُه (...جبران :6772 ،ص  .)683از ایامدهای رمزگرایی ،ابهام و ایچیدگی کالمیی اسیت؛ در ادبییات جبرانیی ،ایین
غموض و ابهام در مرتبه واالیی قرار دارد ،به گونهای که انسان کمتر توان کشفِ آنرا دارد ،یری از عالقههای او حُلیم
و ر یاست که مران و زمانیست بیاایان و بدون تعل  .او کلمهای خاموش است که زندگی هنوز آن را بر زبان نرانده
است .وقتی اا به هستی گشاشت ،هنوز به یاد خاطرات دیروز است و به فردا امید بسته اسیت« :عندما کنتَ یا صااح
فکرةً هائمةً فی الضّباب ،کن تُ هنالک فکرةً هائمةً مثلک ،فنشدتُک و نشدتَنی ،فکانت مان تشاوقاتنا االحاالمُ ،و
االحالمُ کانت زماناً بال قیود .واالحالمُ کانت فضاءً بال حدود .و عند ما کنتَ کلماةً صاامتةً باین شافتَیْ الحیااة
المرترشین ،کنتُ أنَا مثلُک ،هنالک :کلمةٌ صامتةٌ ...و ما تلفظت الحیاة بنا ،حتی برزنا الی الوجود ،و قلبانا یخفقاان
بتذکّراتِ االمسِ و الحنین الی الغَدِّ ( ...جبران :6772 ،المعربه ،ص)29
این نوعی ادبیات تأمّلگرایانه و ایچیده رمزی است که سبک و سیاق رمانتیری نیز دارد .در کتاب «المجنیون» ،جبیران
نوعی دیهر از سمبولیسم را به کار مییبیرد ،میثالً در چیارچوب قصیه و داسیتان ،و سیبک محیاورهای و رمزگراییی
اجتماعی و صوفیانه ،افرارش را بیان میکند .نهایت تالش «مجنون» غوطه خوردن در داخل نفس است ،مییخواهید
به ماوراء و بینهایت برسد .جنون در اینجا رمز شورش علیه نابرابریهای اجتماعی است که مایههای صیوفیانه ،او را
به ایش میراند.
از ساختارهای سمبولیسم ،همچنین موسیقی است؛ جبران در سرتاسرِ آثارش نوعی موسیقی داخلیی عرضیه مییکنید؛
برای موسیقی کتابچهای هم دارد با همین عنوان( .جبران :6772 ،العربیه ،ص .)20او به این مقدار بسنده نمیکند ،کیه
در البه الی نوشتههایش ،نوعی ترنم موسیقیایی که سرشار از درد و امید است موج میزند .ایین موسییقی ،وسییلهای
است برای کشف قارههای درون ،انسان با این آهن ها به گرفای درون و اسرار هستی دسیت میییابید« .الموسایقَی

کالشِّرر و التَّصویر ،تمثیل حاالتِ اإلنسان المختلفة و ترسیم أشباح أطوار القلب و توضح أخیلة میاول الانفس و
تصوغ ما یجول فی الخاطر و تَصِفُ أجملَ مشتهیاتِ الجَسد ...،الموسیقَی ترافق أرواحَنا و تجتاازُ مرناا مراحالَ
الحیاة ،تشاطرنا االرزاء و االفراح و تساهمُنا السرّاء والضّراء ( جبران :6772 ،العربیه ،ص  93و .)20
سمبولیسم جبران ،اصطالحی نیست؛ به گونه ای که از یک نماد به معنیایی خیاص ایی بیرده شیود .نیوعی خیاص از
نمادگرایی است ،مثالً با گرایشهای روحی و باطنی در ای کشیف حجیابهیا و برداشیتن موانیع غییگ اسیت .ایین
نمادگرایی ،حرکتی به سوی آزادگی و رهایی از زمان و مران است .با این وجود میتیوان اصیطالحاتی نیام بیرد کیه
جبران با این نمادها معانی خاصی را مدنظر دارد .در آثار جبرای رمزهای زییادی هسیت کیه قابیل شیمارش نیسیت.
جبران با این ابهامگویی ،سودای دریدن اردههای غیگ را در سر میاروراند .او در ای کشف مجهوالت اسیت« :ایُّهاا
الّلیلُ! یا لَیْلَ الرُشّاقِ والشّرراء و المنشدین ...یا لیَْلَ الشّوق و الصّبابَة والتَاذْکار»(همیان ،ص « )939ایُّهاا الکاونُ
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الراقل المحجوب بظواهر الکائنات و الموجود بالکائنات و فی الکائنات و للکائناات» (همیان ،ص « .)804جبیران
توانست از چارچوب زبان و داللتهای مستقیم و آشنای آن رها شود و معانی نو و زیادی را بیه آنهیا تحمییل کنید؛
بنابراین واگگان جبرانی سرشار از تصویر و مفاهیم و معانی نوینی است .واگههای مورد استفاده جبران تنها در معنیای
ظاهر و انهان متوقف نمیشود ،بلره معناهای مجرد و باطنی نیز در آن موج میزند ،این مفاهیم بیا تعبییر خیودش بیا
«چشم سوم» درک میشود»(بک ناصر :4004 ،ص .)47 ،43
 .1انسان کامل
یری از موضوعات فسلفه عرفانی انسان کامل است ،در کتابهای صوفیه و عرفا جواب یرسانی درمورد تفسییر ایین
مفهوم داده نشده است .شهید مطهری (ره) درباره انسان کامل میگوید :در مرتگ عش  ،انسان کامل آخرش میشیود
خدا ،اصالً انسان کامل حقیقی خداست .هر انسانی که انسان کامل میشود ،یعنی از خودش فانی میشیود و بیه خیدا
میرسد»(مطهری ،6982 ،ص  .)98حالج نخستین کسی است که با عباراتی رمزآلود و ایچیده اییامبر اسیالم (ص) را
انسان کامل معرفی میکند و برای ایامبر(ص) دو بُعد در نظر میگییرد ،یریی قیدیم کیه نیور ازلیی اسیت و اییش از
آفرینش وجود داشته است و دیهری حادث و آن «محمد (ص)» است که به عنوان ایامبر ،برگزیده و برانهیختیه شید.
این دو بُعد در کتاب طواسین آمده است .این همان چیزی است که ابن عربی با عنوان «حقیقیت محمدییه» از آن ییاد
میکند .او با اشاره به حدیث « و کنت نبیّاً و آدم بین الماء والطین :من ایامبر بودم و هنیوز آدم مییان آب و گیل بیود
[هنوز خل نشده بود] »  ،ایامبر(ص) را همان ح در اولین مرحله از تجلی ابدی میدانسیت .او بیا اسیتناد بیه ایین
هویت که «اولین چیزی که خدا آفریده نور بود» ،حقیقت محمد (ص) را نور محمدی مییخوانید .واضیح اسیت کیه
محمد (ص) به عنوان کلمه (= )Logosکاملترین فرد در نو انسانی است .و از اینرو که آفرینش بیا او آغیاز و بیدو
ختم می شود ...محمد(ص) اولین مخلوق ح به وضوح نماینده عقل اول افالطون است که صادر اول از ح مطلی
است( ابن عربی :6911 ،ص 462؛ ایزوتسو :6997 ،ص  .)480-423در حقیقیت انسیان بیه عنیوان جهیان کوچیک،
تمامی صفات جهان را در خود جمع دارد .ح هم به نوبه خود ،خویشتن را به کامیلتیرین نحیو در انسیان متجلیی
ساخته است .همه مرتگهای فلسفی و دینی هرکدام به نوعی خواستهاند ،انسیانی را بیه عنیوان الهیو تعرییف کننید.
انسانی که نمونه کامل همه صفات خوب باشد.
 )3-1انسان کامل و جبران
جبران نیز در آثارش بارها به این انسان کامل اشاره کیرده اسیت ،او انسیان را جزییرهای مییدانید لبرییز از اسیرار و
مجهوالت و عالمی ایچیدهتر و با عظمتتر از درون انسان نمیبیند؛ انسان از نظر او همان عالم اصغر ابن عربی است
و نفس او ادیده بیمرزی که همه عالم در او ایچیده شده ،تجلیات این انسان در قصیده«سروتی انشاد» بازتیاب دارد.
وی در اایان قصیده ،نفس را مخاطگ قرار داده و میارسد که روزگار با انبوه آرزوهای ما چه خواهد کیرد؟ و نفیس
ااسخ می دهد که من همان روزگارم .یعنی این انسان به آن درجه از ترامل میرسید کیه مفهیوم زمیان ومریان در او
بحشدِ أمانینا أجَابَت أنَا الدَّهرُ»(جبران :6772 ،العربیه ،ص
خالصه میشود «.ولمّا سألتُ النّفسَ و ماالدَّهر فاعلٌ
 .)827جبران در جایی انسان را این چنین وصف میکند« :اما اینجا چیزی برتر از خنیده و شییرینتیر از اشیتیاق ،در
میان کسی که از سوی من به سوی شما آمد ،وجود دارد ،و او همان موجود نامحدود در میان شماست ،آن انسیان بیا
عظمتی در میانتان که شما جز بافته و عمله های وجود او نیستید ،شما جز به وسیله آن انسان با عظمتی کیه در درون
شماست ،عظمت را نخواهید شناخت ،هنهامی که او را دیدم حقیقت شما را دریافتم و به شما عش ورزیدم؛ آییا در
وجود ،بلندی یا دوردستی وجود دارد که عش به آنها نرسد و در دایره گسترده خود آنها را در برنهیرد؟  ...آری ،این
انسان با عظمت در واقع همچون بلوطی با عظمت و اوشیده از جوانههای زیبای سیگ است ،قدرت او شما را اایبنید
میکند وعطیر او بیه اوج آسیمان مییرسیاند ( »...،جبیران :6772 ،المعربیه ،ص  .)693کتیاب «النبیی» و شخصییت

بررسی تطبیقی سمبولیسم در نگرش صوفیانه جبران و سپهری

1 /

«المصطفی» ،رمزی است از انسان کاملی که جبران میاندیشد« .حدیقه النبی» ،نیز دقیقاً همیان نقیش را بیرای معرفیی
انسان کامل مورد نظر جبران را بیان میدارد و «مسیح» را رمز انسان کامل در آثارش معرفی میکند.
«کاهن» در قصه «یوحنا المجنون» (همان ،ص  ) 17رمز تحجر و طغیان و نادانی است و راهی برای چیرگیی بیرای او
نیست جز «جنون یوحنا» ،که نقش قهرمان را بازی میکند .این جنون رمیزی اسیت از عقیل حقیقیی در برابیر جهیل
حقیقی که «کاهن» نقش او را بازی میکند .کاهن در قصه «خلییل الریافر»(همیان ،ص  ،)646رمیز درو و دوروییی
وغاصگ دارایی مردم است ،او رمز تاریری و شهوت و ستم و تجاوزگری است .این تاریری بوسیله نور حقیقیی کیه
«یَنْبَثِقُ مِنْ داخلِ اإلنسان»(همان  ،ص  )696است ،از بین میرود.
 )9-1انسان کامل و سپهری
سپهری از جهان مدرن و متعلقات آن گریخته و به تنهایی اناه می برد؟ انسانی که سهراب ستایش او میکند ،شیاعری
است که با عقل و سیمان و شهر و ...دشمن است .اولین نرته در نهرش سهراب به انسان« ،انسان محوری» است .این
انسان محوری کامالً صبغه سنتی دارد .به این معنا که مبنا و منبعِ هر تغییری انسان اسیت و هیر خیوب و شیری زاده
عمل اوست .این انسان محوری با آنچه اصالت انسان یا فردگرایی مینامند  -که از الزامات دنیای مدرن بوده به گفتیه
اهل فن ،انسان را در جایهاهی باالتر از قرارداد -متفاوت است .عالوه بر این ،در دنیای جدید انسیان اگیر چیه برتیر
است اما به گفته جامعه شناسانی چون لوسین گلدمن در نظامی قرار گرفته که همسیان و همطیراز دیهیر مهلفیههیای
سازنده جهان است .در این نهرش ،انسان نوعی برتری اخالقی است تا برتری در ساختن  ،تأثیرگیشاری بیر جهیان،
انسییان در اینجییا سییازندهای اسییت در کنییار ابییزار نظییام ترنولوگیییک بییر جهییان( اکبریییانی :6938 ،ص .)8
سپهری همچون عارفان و زاهدان و خلوتگزینان ،انسان را سازنده خیر و شر میداند ،او تریه بیر «خیود» دارد و نیه
«بیرون از خود» ،و همین «خود» محور شعرهای سپهری قرار میگیرد .با این نهرش ،سپهری تالش میکند تا نهیرش
خود به انسان را رمزی از یک انسان کامل قلمداد کند ،او نخست میخواهد به عنوان یک ناجی و یک انسان ،نجیات
دهنده خود باشد .به همین جهت او همیشه «جهان و انسانهایش» را مورد خطیاب قیرار مییدهید .بیه ایین ترتییگ،
خطاب سهراب یا «من» میشود یا «انسان» .و نمونه الهوی یک انسان کامل را کسی میدانید کیه بیا طبیعیت دمسیاز
شود و گششته خوب خود و جدا افتادگی انسان و طبیعت و گششتهها را بارها فریاد زند .جدا افتادگیای که تلخترین
تجربه انسان است .اینست که «از خودبیهانهی» انسانها انتقاد میکند .بلره معتقد است ،با بازگشت بیه گششیته میی-
تییوان« انسییان کییل» و «طبیعییت کلییی» کییه روحییی واحیید بییه آن انسییجام ومعنییا میییبخشیید ،دسییت یافییت.
پیش از این در لب سیب /دست من شرله ور می شد /.پیش از این یرنی  /روزداری کاه انساان از اقاوام یاک
شاخه بود / .روزداری که در سایه برگ ادراک /روی پلک درشت بشارت /خواب شیرینی از هوش میرفات/ ،
از تماشای سوی ستاره /خون انسان پر از شمش اشراق میشد( .سپهری :3183 ،ص )413
 .1رمز زن
« زن نمایانهر رمز مهمی در شعر صوفیه و عرفا بوده است؛ زیرا زن در غزل صوفی و عارفانه و عش الهی ،رمیز ذات
الهی است و قمیه عش الهی محورشعر عارفانه و مخصوصاً شعر ابن فارض و ابین عربیی و در همیه شیعر فارسیی
است .آن هنهام که صوفیان ،زنی را رمزی برای ذات اقدس ح قلمداد کردند ،برای تفسیر شعر قدیم که درمیورد زن
بود ،متوسل به تأویل شدند ،به گونهای که الفاظ بر معنی ظاهر حمل نمیشدند ،بلره مقصودشان اف های دیهیری از
معنی بود ... ،آنها صفات و تشبیهات عاشقانه را گرفته و آن را در شعرشان به عنوان رمزی عارفانه قرار دادهاند ....ابین
فارض نیز در قصیده بلندش در نظم و سلوک ،رمز زن را به گونه ای بیه دور از عشی حسیی بیه کیار بیرده اسیت»(
منصور :6799 ،ص .)81
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جبران در البه الی آثار خود این رمز را برار برده است « .ای محبوب من! تمیام شیگ بیود و سیپیده گردیید ،و روز
خواهد شد ...،ای محبوب من! بیدار شو ،زیرا روحم از اس دریاهای خروشان مرا ندا میدهد و نفسم از باالی امیواج
خروشان دستش را به سوی تو دراز میکند (»....جبران :6772 ،العربیه ،ص )948
یا می گوید« :ال تأذنی للقویّ الرَزوم فی أن یاکلَ الخبزَ ،او یشربَ الخمرَ ،الذَیْن یستهویان ذاتای الضاریفة،ذرینی

باالحری فأقضی جوعاً ،بلْ دَعِی قلبی یتلهَّبُ عطشاً ،و أتْرکینی ،أموت و أفنی ،قبلَ أنْ أمُدَّ یدِی لقَدَحٍ لمْ تمالیاه
أو کأ ٍ لم تُبارکیها ( ...همان .المعربه ،ص  « :)86ای محبوبه من ،به آن قوم با اراده اجازه نیده کیه نیان بخیورد بیا
شراب بنوشد ،آن کسانی که هوس ذات ضعیف مرا در سر میارورانند ،شایستهتر آن اسیت کیه میرا رهیا کنیی تیا از
گرسنهی بمیرم ،بلره قلبم را رها کن تا از تشنهی ناله کشد و مرا رها کن تا بمیرم و نابود شوم قبل از آنی کیه دسیتم
را جامی که تو آنرا ار نرردهای یا مبارک نهردانیدهای دراز کنم» .در این عبارات او عاجزانه از معشوق و عش میی-
خواهیید کییه جییامی از دسییتش بنوشیید و اگییر یییار ،آن بییاده را بییه او ندهیید ،بهتییر اسییت از تشیینهی بمیییرد.
سپهری نیز درباره ی زن ،نهاهی اسطورهای و اثیری دارد .شعر «مر افسانه» ،نمادی از یک سفر معمایی اسیت ،زنیی
در آن ایدا میشود که تأمل برانهیز است .او نه یک زن معمولی بلره زنی به گمگشتهی سهراب که در کنریاشهیای
درونی به اشراقی ناگهانی رسیده و موف به شناختی اندک از مر معمای درونیاش شده است .اما آن زن کیست کیه
سپهری همیشه انتظارش را میکشد :زنی از پنجره فرود آمد /تاریک و زیبا /به روح خطا شباهت داشت /.مرد باه
چشمانش نگریست/،همه ی خواب هایش در ته آنها جا مانده بود(.سپهری :3183 ،ص  .)333شیاید همیان زنیی
است که در شعر رمزآلود «لحظه گمشده» چهره می افیروزد .همیان زیبیای رهاننیده کیه در خلوتریده بسیته ،همیشیه
سهراب را به ترفندی میگشاید و فانوس در دست بر اوهام شبانه او میوزد.
در باز شد /و او با فانوسش به درون وزید /.زیبای رها شدهای بود /و من دیده براهش بودم /:رؤیایی بی شاکل
زنددیام بود /.عطری در چشمم زمزمه کرد /.رگ هایم از تپش افتاد( ...همان ،ص )333
در حقیقت سپهری با رمز زن به ارسش مطل میاردازد و زن را مظهیری از تجلیی الهیی مییدانید کیه او را بیه راز
ارستش آشنا میکند :با تو برخوردم /به راز پرستش پیوستم /از تو به راه افتادم /به جلوه رند رسیدم( .همان ،ص
سییپهری در شییعر
)388
«زن شبانه موعود» نیز ،رمزی اسطورهای و اثیری مطرح میکنید .و او را بیا صیفات «خیواهر ترامیل خیوش رنی و
حوری ترلم بدوی و...خطاب می کند.
 .8رمز کوه یا جبل
رمز در شعر صوفیانه محدود به اعمای جسمانی و زیباییهای صوری معشوق نیست و تقریباً از اشییاء و موجیودات
واقعی تا اشیاء وموجودات و شخصیتهای دینی و اساطیری را شامل میشود .کوه ،رمزی است صوفیانه که رابطیهای
با ر یای رمانسی وبهشت گمشیده آنیان دارد .مقصیود از آن «کیوه طیور» اسیت .جیایی کیه موسیی ( ) در «سیینا»
اروردگارش را خطاب قرار میدهد« .أبصَرْتنی بمکان موسَی قائماً فی النُّور فوقَ الطّور حاین ترانِای»( حاال،،
 :3313ص « ،)31بر بلندای کوه طور ،هنهامی که مرا میبینی ،مرا در جایهاه موسی در میان نیور خیواهی دیید» .در
انجیل ،عیسی مسیح ( ) به قله کوه میرود ،جایی که با شیطان برخورد میکند که سر آن دارد تا او را بیازمایید(انجیل
متی .)4-3 :2 ،مسیح بر کوه با اطرس و یعقوب و یوحنا دیدار میکند و در آنجا خدا بر آنان تجلی مییابد ،و به آنان
خبر میدهد ،این سرّی است که نباید آن را آشرار کنند( همان .)60-60 :69 ،یا در عرفان اسالمی که از «کیوه قیاف»
بسیار سخنها گفته شده و داستانهای رمزآمیزی نهاشته شده است .شیخ محمود شبستری در ااسخ امییر حسیین در
باره رمزها می گوید :بهو سیمر و کوه قاف چَِبْوَد بهشت و دوزخ و اعراف چبیود (اورنامیداریان :6999 ،ص )70
جبران قله کوه را جایی میداند که انسان در آنجا از قیدهای مادی رهایی مییابد ،و در آنجا به دیدار ییار ،بیار میی-
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یابد .رمز کوه در آثار جبران مررر آمده است« :وتوقفنا طوراً أمام وجهِ الشّمس فنقفُ فَارَحین ،و تُبْلِغُناا مارة قمّاةَ
الجبل فنَبْسَتِمُ متهلَّلِین ،و تهبطُ بنا اخری الی أعماق الوادی فنصرخ متوجَّرین؟ ( جبران :6772 ،العربییه ،ص )693
« یربار ما را در برا بر خورشید نهاه میدارد و ما شاد میایستیم ،بار دیهر ،ما را به قله کوه مییرسیاند ایس« الالیه اال
اهلل» کنان ،لبخند میزنیم ،بار دیهر ما را به عم وادی میکشاند اس ناله کنان فریاد می زنییم».راه رسییدن بیه قلیه ی
کوه خالی از دشواریها و دزدها و گرگها نیست« ،فإنّ الرَقَبات الّتی تُبلغنا قمة الجبل التخلو من مکامن اللصوص
و کهوف الذئاب» (همان ،ص  .)407یا در جایی دیهر میگوید؛ « ها قد بلغتُ قمةَ الجبال فسَابَحَتْ روحای فای
فضاءِ الحرّیّة و اإلنرِتَاق» (همان ،ص  « ،)991اکنون به ستیغ کوه رسیدم و روحم در فمای آزادی و رهیایی شیناور
شد» .او کوه را جایی برای چیرگی بر همه دنیا میداند ،جایی برای ارواز و جدا شدن از استیِ جهان مادی« ،بیه شیما
گفتم ،بیائید بر ستیغ کوه فراز آییم تا مالک زمین را به شما نشان دهم ،در ااسخ گفتید :در گرفای ایین وادی ایدران و
نیاکان ما زیستهاند ،و در سایهاش مردهاند و در غارهایش به خاک سپرده شدهاند ،اس چه سان آنها را رها کنییم و بیه
جایی رویم که نرفتهاند»(.همان)970 ،؛ آن را مرانی مقدس و باالترین جای دنیا میداند ،جایی است رمزآلود و انهان،
فراز شدن برآن جدایی است از مردمان ،وگوشهگیری برای ارستش ،که راه آن از میان مردم میگیشرد؛ «لرلّک سمرتَ

بالجبل المبارک ،فهو أعلی جبلٍ فی الرالم ،فلو بلغت قمّتَه لم یکنْ لک سوَی أُمنیةٍ واحدةٍ و هی أن تهبطَ ناازالً و
تقیمُ مع النّازلین من أعمق وادٍ ،و لذلک دعی الجبل المبارک »( جبران :6772 ،المعرییه ،ص  :)400شیاید ،تیو نیام
کوه مقدس را شنیده باشی ،آن باالترین کوه جهان است اگر به ستیغ آن رسی ،جیز ییک آرزو نخیواهی داشیت و آن
اینره با فرود آیندگان فرودآیی و با اایین آمدگان در اایین ترین سرزمین ،زندگی کنیی ،از ایین رو کیوه مقیدس نیام
گرفت .سپهری در گشر از منازل سلوک آفاقی و انفسی خود ،اینیک بیه فلسیطین و «طیور» مییرسید و در آنجیا بیه
سیاحت میاردازد؛ وای تمام درختان زیت خاک فلسطین /وفورِ سایه خود را به من خطاب کنید /،به این مساافر
تنها ،که از سیاحت اطراف «طور» میآید /و از حرارت «تکلیم» در تب و تاب است /...عبور بایاد کارد /وهام
نورد افق های دور باید شد /و داه در رگ یک حرف خیمه باید زد / .عبور باید کرد( ...سااااپهری :3183 ،ص
)194
سر هر کوه رسولی دیدند /ابر انکار به دوش آورند /.باد را نازل کردیم /تا کاله از سرشان بردارد /.خانههاشاان
پر داوودی بود / ،چشمشان را بستیم /.دستشان را نرسانیدم به سر شاخه هوش /.جیبشان را پر عادت کاردیم/ .
خوابشان را به صدای سفر آینهها آشفتیم(.همان ،ص )111
این مفهوم شاید شبیه این آیه قرآن باشد که میگوید « :وَ نُقلبُّ أفْئِدَتَهُمْ وَ أبْصَارَهُم کما لمْ یُؤْمَنُاوا بِاهِ أوّل مارّةٍ و
نَذَرَهُمْ فِی طُغْیَانِهِمْ یَرْمَهُوْنَ» (انرام ،آیه  )333و دلها و دیدگانشان را بر میگردانیم [در نتیجیه بیه آییات میا ایمیان
نمیآورند] چنانره نخستین بار به آن ایمان نیاوردند .و آنان را رها میکنیم تا در طغیانشان سرگردان بمانند.
 .3رمز حزن و اندوه
بدون شک اندوه یری از وی گیهای سالران طری است .سراج طوسی میگوید :از استادم ابوعلی دقداق (ره) شنیدم
که میگفت« :صاحبُ الحزن یَقطَعُ فی طریقِ اهلل فی شهرٍ ،ما ال یقطَرُه من فقد حزنَه فی سانین (السیراج الطوسیی،
 :6710ص  :)913صاحگ اندوه در راه خدا در یک ماه ،راهی را میایماید ،که یک شخص فاقد اندوه نمییتوانید آن
را در چند سال بپیماید» .حزن در آثار جبران ،رمانتیری و مربوو به شگ ،تنهایی ،وحشت و شرایت وشیروه اسیت،
مرگ انهار برای او محبوبهای در برابر اندوه بوده اسیت« :ترالی ایّتها المنیّة الجمیلة فقاد اشْاتَاقک نفسِای،رقتربی و
حُلِّی قیود المادة (جبران :6772 ،العربیه،ص  )484ای مرگ محبوب! نفسم به تو مشتاق شده  ،بندهای میاده را ایاره
کن ،نزدیک آی .این اندوه ،جرعهای تلخ است که امراض نفس را درمان میکند « :وهاذا الکثیارُ مان آالمِکام هاو
الجُ رَعُ الشدیدة المَرارة الّتی بواسطتها یَشفِی الطبیبُ الحکیمُ السّاهر فی أعماقِکم أسقامَ نفوسِکُم المریضة ،لاذلک
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آمنوا بطبیبِ نفوسِکم و ثقوا بما یَصِفُه لکم من الدواء الشّافی ،و تناولوا جرعتَه الُمرّة بسکینةٍ و طمانیناةٍ»(هماان،
المرربة ،ص  .)331آنهونه که بودا رنج را از اصول نهرش کیش خود عنیوان مییکیرد ،جبیران عاشی درد و انیدوه
است « :أحبَبْتُ کآبتی و أحبتْنی کآبتی» ،این درد باعث بیزاری از هستی و گیتی نمیشود بلره غمِ درعیین شیادی و
شادیِ درعین غم است .اندوهی است شفاف ،که باعث دوست داشتن همه است؛ «و أحبَبْنا مراً الرالَمَ المُحایطَ بناا،
إلنّ کآبتی کانتْ رقیقةَ القلب عطوفاً فصیّرت قلبی رقیقاً عطوفاً» (همیان ،ص  : )20بیه انیدوهم عشی ورزییدم و
اندوهم به من عش ورزید وبا هم به هستی ایرامون عش ورزیدیم ،زیرا اندوهم نازک دل و مهربان بود ،اس قلبم را
مهربان و ارعاطفه ساختم» .درباره حزن و اندوه سپهری ایش از این سخن گفته شده است ،حزن سپهری شیفاف و از
جانگ خداست! او در شعر «نا» اندوه را فرستاده از طرف خدا میداند؛
باد آمد ،در بگشا ،اندوه خدا آورد /خانه بروب ،افشان دل،
پیک آمد ،پیک آمد ،مژده ز «نا» آورد  ( .سپهری :3183 ،ص )913
و شاید اینره ،این اندوه باعث شناخت خدا میشود.یا میسراید:
نه تو میپایی ،ونه کوه ،میوه این باغ :اندوه اندوه /دو بتراود غم ،تشنه سبویی تو .افتددل ،بویی تو( .همااااان
ص  )911یا  :غم تبسم پوشیده نگاه دیاه است.
در حقیقت اندوه و درد ،نمایندهای است از دنیای مبهم ،رسولی است از جانگ یار ،تا دل ااک گردد .اندوه نماد جیدا
افتادگی از «فردوس برین» است .از نمادهای دیهر در آثار سپهری می توان به «سیگ»« ،نیلوفر»« ،باران» ،نام برد .بیاد،
خورشید نیز از نمادهای مورد استفاده دیهر در آثار جبران است..
نتیجهگیری:
زبان صوفیانه و زبان شعر سمبولیسم هر دو ارابهام ،رازگونه ،تأملگرا و گرف است و نمییتیوان بیه سیادگی آنهیا را
تفسیر و تأویل کرد .هر دو زبان برای دستیافتن به ابعاد انهان این جهان و انسان ،به نماداردازی اناه میبرنید؛ خیواه
این بهرهگیری از زبان عمدی و از ضمیر خودآگاه باشد و چه سهوی و از ضمیر ناخودآگاه .متصوفه بیرای توجییه آن
بر این باورند که معانی گسترده موجود در قلگ و اندیشهشان را نمیتوان به زبان مادی این دنیایی وارد کرد و ناگزیر
باید به رمز و شطح اناه برد و از سوی دیهر ادیبانی که دارای رویرردی سمبولیسمگرایانه هستند هم بیر ایین باورنید
که هر کس به قدر وسعت فرر و اندیشهاش میتواند بهرهای از اسرار درونمتنی آنها را دریابد و معانی نباید شفاف و
در دسترس همه باشد ،بلره هر کس به فراخور توان ،استعداد و کشف ذاتیاش میتواند در متن ادبیی-شیان شیریک
باشد .بیتردید جبران خلیل جبران با توجه به نو زندگیاش و آثاری که آفریده اسیت دارای گیرایشهیای صیوفیانه
بود و البته تصوّف او ابعاد غیردینی هم دارد؛ نوعی عرفان تئوصوفیانه یا اشراقی -فلسفی است .ولی تصوف اسیالمی
که سپهری بیشتر از آن برخوردار است ،در آن ابعاد غیر دینی کمتر به چشم میخورد .ولی هر چه باشد ،این تصیوف
و این نو نهرش صوفیانه ،جبران و سپهری رابه منبع آرامش درون و رضایت از زندگی و دوستی و عش و صلح و
برابری سوق داد .چیزی که تمام ادیان با شعار بیدارسازی فطرت و وجدان بشری ،به این اهداف فرا میخواندند .چیه
آنها را تحت تأثیر عرفان مشرقزمین بدانیم و چه عرفان گنوسی و اشرافی و فلسفی ،زبان جبران و سپهری انباشیته از
موتیف های رمزگرایانه است .انسان کامل ،کوه ،زن ،درد و رنج و بسیاری دیهر از این نمادها جنبه سمبلیک دارند .در
نهراش این دو شاعر ،انسان جزیرهای از اسرار و مجهوالت است که شبیه همان عالم ابن عربی است و تنها راه بیرای
رسیدن به انسان کامل شناخت و تریه بر خود است و یری از راههای آن دمساز شدن با طبیعت میباشد .شخصییت-
های برگزیده جبران در آثار او مثل مصطفی ،مسیح ،یوحنا همهی نماد انسانهایی هسیتند کیه انسیان را بیه شیناخت
بیشتر خود دعوت میکنند و مفاهیم صوفیانهای را برای مخاطبان عرضه میدارنید .نمیاد زن معمیوالً بیرای جبیران و
سپهری اسطورهای و اثیری است که با وجود آشنایی و شناخت او ،انسان به شناخت بهتر خدا دست مییابد .کوه هم
نماد رسیدن به ترامل است و قله کوه و یا کوه طور شبیه کوه قاف در ادبیات عرفانی مشرق زمین اسیت .اسیتفاده از
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رمز با همه انوا گوناگون آن ،گاه در واگگان و گاه در عبارات و مفاهیم و گاه نوعی نمادگرایی اسطورهای ،تاریخی و
دینی ،گرایش به ایماز یا تصویرگرایی ،تجرید و متافیزیک و بردن مخاطگ به فمایی سوررئال و جیز اینهیا ،در مییان
نهرش صوفیانه و سمبلیک دو شاعر همانند هم است و ا وهشهران ادبیات تطبیقی بیشتر میتوانند درباره آنها تحقی
کنند.
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