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چكيده
سپهري از شاعران بنام معاصر است .دربارة شععر و انديشع هعاي عرفعان او ديعداا هعاي فراوانع
مطرح شد است .برخ براي شعر او مبان مختلف مثل عرفان ايران اسالم و يا هنعدي و شعر
در نظر ارفت اند؛ البت برخ نیز شعر او را ته از عرفان م دانند .تاکنون پژوهش ب مقايسة کاربرد
مفاهیم و اصطالحات عرفان در شعر سپهري و افتعار عارفعان مسعلاان نپرداختع اسعت .اعزين
واژاان ،مدخل بر طرز تفكر شاعران است؛ ب هاین سبب پژوهند يك از را هاي شناخت عرفعان
سپهري را ازين

اصعطالحات و مفعاهیم عرفعان در سعرود هعاي او مع دانعد .ايعن مقالع بعراي

روشععنشععدن چیسععت و چنععونن عرفععان سععپهري ،مفهععوم عرفععان عشععر را از میععان مفععاهیم و
اصطالحات فراوانِ نهفت در شعر او برازيد است و م کوشد اين مفهوم را در مقايس با کاربرد آن
نزد عارفان مسلاان بررس کند .با بررس ويژاع هعاي عشعر در سعرود هعاي سعپهري و سعخنان
عارفان مسلاان م تعوان دريافعت عرفعان سعپهري بع عرفعان شعر
ايران اسالم است؛ امّا تفاوتهاي نیز با ديداا شر
کارنگ از عرفان ايران اسالم را با عرفان شر
و عرفان

بسعیار نزديع تعر از عرفعان

دارد ک نشان مع دهعد سعپهري راع هعاي

آمیخت است؛ ب بیان دينر ،او عرفان خود را دارد

با عرفان مكتبهاي دينر متفاوت است.

 دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارس دانشنا اصفهان ،اصفهان ،ايران m.arabjafari@yahoo.com
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واژههاي كليدي
سپهري ،عارفان مسلاان ،عرفان ،عشر ،مفاهیم عرفان .
1ـ مقدمه
عرفان را حقیقتجوي است و بین هاة انسانها ،در هاة زمانها و مكانهعا وجعود داشعت اسعت.
عارف با ط اين مسیر م کوشد حقیقت را کشع

کنعد و بع وصعال حعر دسعت يابعد .بع سعبب

يكسان بودن هدف عرفان در فرهنگها و مذهبهاي مختل  ،هااننديها و اشتراکهاي بسیاري در
انواع عرفان و تجرب هاي عارفان يافت م شود .عرفان در ذات خود ،فعردي ،شخيع و تقلیعداريز
است .مكتبهاي عرفان جهان برآناند ک را ب سوي خدا ب شاار است .کريشن مینويد« :از هعر
راه ک مردمان مرا دوست بدارند ،از هاان را عشر مرا بع خعود خواهنعد يافعت .زيعرا را هعاي
مردمان ب شاار است؛ اما سرانجام آن را ها بع سعوي معن اسعت» (کشعیت موهعان.)108 :8939 ،
ابوالحسن خر ان نیز م اويد« :را خداي را عدد نتوان کرد .چنعدان کع بنعد اسعت ،بع خعدا را
است» (عطعار .)111 :8914 ،ععارف از مرا بع و تهع کعردن درون بع کشع

حقیقعت مع رسعد.

برداشتها و حاالت عرفا با يكدينر متفاوت است و ننا و تجربة هرکس م توانعد در ايعن را بعا
ننا و تجربة دينران متفاوت باشد؛ وجود تفاوت بسیار در جزئیات باورهعا ،برداشعتهعا و احعوال
عارفان ع ک در ايران ب ويژ در زندا  ،افتار و کردار بزراان صوفی آشكار اسعت ع ايعن نكتع را
تأيید م کند.
عرفان در هاة مكتبهعا مقيعد مشعخصص و هااننعدي دارد و رونعداان ايعن را  ،بعا اذرانعدن
برداشت هاي هاانند ،ب مقيد م رسند؛ البت در عرفان مكتبهاي اونااون ،تفاوتهاي نیز وجود
دارد ک از شرايط دين  ،فرهنن  ،اجتااع  ،ا تيادي ،جغرافیاي  ،تاريخ و  ...آن مكتعبهعا تعأيیر
ارفت است؛ زيرا هیچکس نا تواند جدا از شرايط زمان و مكان خود باشد؛ بنعابراين هعر فعردي
انديش ها و اراي هاي فطري خود را با شرايط زمان و مكان اش م آمیزد و شعكوفا مع کنعد .از
اين روست ک عرفان را ب اون هاي مثل عرفان شر  ،مسیح  ،مانوي ،اسالم  ،ايرانع  ،هنعدي و
 ...م توان تقسیم کرد.
دربارة عرفان سپهري سخنهاي فراوان افت شد و هرکس از ظعنص خعود يعار او شعد اسعت.
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برخ عرفان او را برارفت از عرفان ايران اسالم م دانند و افتع انعد« :سعپهري بعار سعنت تفكعر
تجريدي و انتزاع شعر ايران را بر فكر و شعرش دارد» (نوربخ )90 :8931 ،؛ عرفان و خعداي او
با خداي کنفسیوس و بودا و الئوتس متفاوت است و ب عرفان و خداي حالج ،شقیر بلخ  ،بايزيد
بسطام  ،جنید بغعدادي ،مولعوي ،ابعوبكر شعبل و دينعر شعاعران ععارف ،شعباهت بیشعتري دارد
(احتشام .)19 :8933 ،
شایسا عرفان سپهري را ب عرفان شر
اسالم و شر

و اسالم شبی م داند و با اشعار بع نزديكع عرفعان

م اويد« :مكتب خراسان در عرفعان ،خعود آمیعز اي از افكعار بعوداي و چینع و

آيینهاي کهن ايران و اسالم است .خراسان رنها با هند و چین در تااس و مراود بود است... .
بدينترتیب عرفان سهراب سپهري ادامة زندة هاان عرفان مكتب اصیل ايران يعن مكتعب مشعايخ
خراسان (در مقابل مكتب عراق اسعت) و آراي او بع آراي بزراعان از بیعل ابوسععید ابعوالخیر و
مخيوصاً موالنا شبی است» (شایسا.)10 :8931 ،
برخ عرفان او را برارفت از عرفان شر

و متفاوت از عرفان اسالم دانست اند« .عرفان سپهري

بیشتر عرفان است ک بر مبناي سرکوب اراد و خواست و نف طلب ،بقا م شود و بر هانام بعا
جهان ،بداناون ک هست و ن بداناون ک در پرتو عشر داراونکننعد مع توانعد باشعد ،شعكل
م ایرد .عرفان ايران علی طلب و اراد نیست ،جهان و هرچ در آن هست «طفیل هست عشراند»
و عشر سرچشاة خال یّت جهان ،منبع کش

مداوم و داراون تاام هست اسعت .عشعر کششع

براي فراتررفتن و تعال است .عرفان بودا و سپهري را رهاي از رنج را ،آناونع کع در افتعار در
بنارس بودا و شعر کااليافتة سپهري آمد است در رهاي از طلب و نف اراد م پندارند .در جهان
سپهري آنچ هست ،اار نی

در آن بننري ،هاان است ک بايعد باشعد و نیعازي بع تغییعر نعدارد»

(سرکوه .)801 :8939 ،
برخ جزئ تر شد اند و باورهاي شخي معین را سرچشاة عرفان سپهري دانسعت وافتع انعد:
«جهانبین سپهري عایقاً از جريان متالطم عرفان شعر

متعأير اسعت .مهعمتعرين سرچشعاة ايعن

جهانبین  ،آرا و عقايعد ععارف هنعديتبعار معاصعر کريشعنامورت اسعت» (سعلیا .)894 :8910 ،
شفیع کدکن م اويد :عرفان سپهري هیچ ارتباط با تيعوف سعنت و سعلف معا نعدارد؛ بلكع از
تيوّف بوداي و تيوّف شرق دور ،چین و ژاپن ،تأيیر پذيرفت است ( 31 :8913ع .)38
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برخ نیز عالو بر درونماي هاي عرفان هندي و شر  ،ب طبیععتسعتاي رمانتیسعم اروپعاي در
عرفان او اشار کرد اند (آشوري.)840 :8914 ،
ديدااه دينر عرفان سپهري را برارفت از تجرب ها و برداشتهاي خود او م داند و مع اويعد:
«او مستقیااً انديش هاي عرفان را از دينعران اخعذ ناع کنعد و در شععر بع کعار ناع بعرد ،بلكع
انديش هاي خود را ضان تحوّل ،مشاهد و زنداان ب دست آورد است .اراي

بع عرفعان و بع

باغ سبز سعادت در خون و روح اوست» (دستغیب.)99 : 8914 ،
وا عیت اين است ک عرفان سپهري هم با عرفان شعر
رابت دارد .از سوي تفكرات

و هعم بعا عرفعان اسعالم هااننعدي و

ب تفكرات کريشعنامورت بسعیار نزديع

اسعت و از سعوي دينعر

چیزي از رمانتیسم اروپاي در اشعار او يافت م شود؛ اين ب دو علت است8 :ع عرفان در هعر ديعن
و مذهب ک باشد ب حقیقتجوي م انجامد؛ ب هاین سبب مكتبهعاي عرفعان بع هعم نزديع
است و رابتهاي بسیار دارد؛ پس عرفان او از عرفان هر مكتب ک ماي ارفت باشد با مكتعبهعاي
عرفان دينر نیز مشاب خواهد بود1 .ع سپهري آن اون ک خود اواه م دهد با هاعة مكتعبهعاي
عرفان آشناست .او در ايران زاد شد و بالید؛ با عرفان و بزراان آن آشناست و خود از آشعناي اش
با سعدي ،مولوي و دينر عارفان سخن م اويد (سپهري 99 :8931 ،ع )94؛ سعپس طع سعفرهاي
ب هند و خاور دور با فرهنگ و عرفان آنان نیز آشنا شد .او از آشناي اش بعا هندويیسعم ،بوديسعم،
تائويیسم (هاان81 :ع81؛ سپهري 94 :8911 ،و  ،)41رمانتیسم اروپاي و آمريكاي نیز سخن رانعد
و حتع اشععار والععت ويعتان را مع خوانععد اسعت (سعپهري19 :8911 ،عع  .)14سعپهري سععخنان
کريشنامورت را نیز خواند است و م اويد کريشنامورت هاان افت هاي او را بیان م کند (هاعان:
39ع  .)31ب ااان هاة اين مكتبها م تواند در عرفان او مؤير باشد؛ زيرا با اينكع عرفعان حاصعل
تجرب ها و تفكرات شخي است ،اما هاین تجرب هاي شخي بعر پايعة مبعان و تفكراتع شعكل
م ایرد ک عارف با آن آشناست.
اين پژوه

م کوشد ويژا هاي بنماية عشر را در باور سپهري بررس کند و سعپس آن را بعا

برخ از وجو عشر در عرفان اسالم تطبیر دهد .بعا ايعن مقايسع  ،بع ايعن پرسشعها پاسعخ داد
م شود8 :ع هااننديها و تفاوتهاي عشر در اين دو ديداا کدام اسعت؟ 1عع عرفعان سعپهري بع
کدام ي

از مكتبهاي عرفان نزدي تر است و از کدام ي

1ـ 1روش پژوهش

بیشتر تأيیر پذيرفت است؟
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روش اين پژوه

توصیف تحلیل است .ضان مطالع و فی برداري وجو و ويژا هاي عشر

در هشت کتاب سپهري ،از منابع اصل عرفان اسالم نیز ويژا هاي هاانند استخراج شد و سعپس
با وجو عشر نزد سپهري مقايس و تحلیل ارديد .وجو عشعر در آشعكارکردن سرچشعاة عرفعان
سپهري نیز مفید است.
1ـ 2پيشينة پژوهش
دربارة ويژا هاي عشر در عرفان اسالم پژوه هاي انجام شد است .دربارة عرفعان سعپهري
نیز کتابها و مقاالت بسیاري نوشت شد است ،مقالة «بررس تطبیقع عشعر و عرفعان در انديشعة
سهراب سپهري و جبران خلیل جبران» در «فيلنامة تخيي اديان و عرفان» برخ از وجو عشعر
را در تفكر سپهري و جبران تطبیر داد است .پاياننامة کارشناس ارشعد ننارنعد بعا نعام «بررسع
مقايس اي مفاهیم عرفان در اسرارالتوحید و هشت کتاب سعهراب سعپهري» ،تنهعا ايعري اسعت کع
مفاهیم عرفان را در انديش هاي سپهري با مفاهیم عرفان در تفكرات عارفعان مسعلاان ،مقايسع و
بررس کرد است و در اين مقال  ،ب ويژ در مقدم از برخ مباحث آن استفاد شد.
در اين پژوه

با بررس ويژا هاي عشر در افتار سپهري و افتار عارفان اسالم  ،اين مفهعوم

عرفان نزد اين دو مقايس م اردد؛ هاانندي و تفاوتهاي آن نشعان داد مع شعود تعا سرچشعاة
عرفان سپهري نیز بهتر روشن شود.
2ـ عشق
سنت اول عرفان  8و عرفان سپهري ،هر دو ،شهودي و اشرا
آمیخت است .در عرفان اشرا

اسعت .اشعراق و عشعر بعا يكعدينر

عارف با نردبان عشر سلوک م کند؛ ب شهود م رسد و بع وصعال

حقیقت دست م يابد .عشر مهمترين بنماية عرفان اسالم است و بزراترين آيعار عرفعان حعول
محور عشر ب وجود آمد اسعت .سعهراب سعپهري (8903عع  )8993در هشعت کتعاب ،مفعاهیم و
انديش هاي عرفان را بیان م کند و براي کش

حقیقت از عشر ياري م جويد.

عارفان مسلاان نخست محبّت را ب جاي عشر ب کار م بردنعد؛ بع تعدريج کع تجربعة عرفعان
ژرفتر و ويتر شد ،محبّت نیز شديدتر اشت؛ بنابراين عشر را براي مرتبة شعديد محبعت وضعع
کردند و آن را شديدتر از محبت دانستند و افتند :شدت و عوت محبعت و دوسعت عشعر نامیعد
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م شود .سهروردي ( )193 :8931م اويد« :محبت چون ب غايت رسد آن را عشر خوانند ،العشعر
محب ٌ مفرط ٌ و عشر ،خاصتر از محبت است؛ زيراک ها عشعق محبعت باشعد امعا هاع محبتع
عشر نباشد» و نردبان عروج را عشر دانست اند .عزيزالدين نسف اويد« :ذاکران چهار مرتب دارنعد:
بعض در مرتبة میلاند و بعض در مرتبة ارادتاند و بعض در مرتبة محبتاند و بعضع در مرتبعة
عشراند و از اهل تيوف هرک را عروج افتاد در مرتبة چهارم افتاد» (« .)893 :8930ظاهراً در نیاعة
دوم رن سوم بود ک بعض از مشايخ بغداد (مانند ابوالحسن نوري) و هاچنعین بعضع از مشعايخ
شام و خراسان براي بیان نسبت دوست میان خلر و خالر از لفظ عشر اسعتفاد کردنعد؛ ولع ايعن
مفهوم تا رن پنجم وارد ساحت ادبیات و ب ويژ شعر نشد؛ حت در نیاة رن چهارم نیعز مشعايخ و
نويسنداان بزرگ صوفی از بیل :ابوبكرکالباذي ،ابونير سرصاج ،هجويري و شیري از استعاال لفظ
عشر براي بیان نسبت انسان بعا خعدا خعودداري کعرد و فقعط از واژة محبعت اسعتفاد کعرد انعد»
(پورجوادي .)98 :8911 ،از رن پنجم ،عشر در عرفان و آيار منظوم و منثور عرفان وارد شد ک از
آن جال  ،آيار خواج عبداهلل انياري و سخنان منظوم منسوب ب ابوسعید ابعوالخیر اسعت .از عرن
ششم ،عشر در عرفان و آيار عرفان  ،عنوان خاص يافت؛ ب بحث اذاشت شد و لطافت و کاال آن
آيار را صعدچندان کعرد (سعجادي .)111 :8933 ،پعس از ورود عشعر در عرفعان اسعالم  ،عارفعان

بحثهاي د یر و عایق دربارة آن ارائ کردند .کتابهاي سوانح العشاق احاعد غزالع  ،تاهیعدات
عینالقضات هادان و عبهرالعاشقین روزبهان بقل از نخستین و بهترين آيار فراهمآمد  ،ارد محور
عشر است.
3ـ پديدآمدن عشق
در عرفان ايران اسالم عشر را ازل م دانند ک در روز ازل با جلوة خداوند ،آت

بر دل معشعوق

م زند:
«در ازل پرتــــو حســــن

ز تجلــــي دم زد

عشــق پيــدا شــد و آتــش بــه همــه عــا زد»
(حافظ)112 :1331 ،

سپهري بر اين باور است ک در آغاز خلقت عشر وجود داشت اسعت .او در شععر «صعداي پعاي
آب» در بیان ويژا هاي طبیعت آغازين م اويد« :عشر پیدا بود ،موج پیدا بعود /.بعرف پیعدا بعود،
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دوست پیدا بود» (سپهري.)113 :8913 ،
پس از جداي انسان از خداوند و راند شدن او از بهشت و هبوط بع ايعن جهعان ،درد جعداي
جان او را م ازد؛ شوق بازاشت ب جاينا اصل در جان

شعل مع زنعد و آتع

عشعر وصعال

دوبار  ،سینة او را شرح شرح م کند:
«بشــنو ايــ نــي چــون شــكاي

مــيكنــد

از جــــداييهــــا حكايــ ـ

مــــيكنــــد

از نيســــ ان تــــا مــــرا ببريــــدهانــــد

در نفيـــــرم مـــــرد و زن نا يـــــدهانـــــد

ســـينه خـــواه شـــرحهشـــرحه از فـــرا

تـــــا بگـــــوي شـــــر درد اشـــ ـ يا »
(مو وي1331 ،ب)1 :

سهراب نیز عشر را نتیجة جداي و فاصل مع دانعد« :و عشعر /صعداي فاصعل هاسعت .صعداي
فاصل هاي ک  /ع غرق ابهامند /.ع ن  /،صداي فاصل هاي ک مثل نقر تایزند /و با شنیدن ي

هعیچ

م شوند کدر /.هایش عاشر تنهاست» (سپهري.)984 :8913 ،
در فراق و جداي  ،شوق بازاشت در دل سپهري شعل م زند و م کوشد ب اصل بازاردد« :چرا
ارفت دلت ،مثل آنك تنهاي  /.ع چقدر هم تنها! /ع خیعال مع کعنم /دچعار آن رگ پنهعان رنعگهعا
هست  /.ع دچار يعن  /ع عاشر /.ع و فكر کن ک چ تنهاست /اار کع معاه کوچع

دچعار آبع

درياي بیكران باشد» (هاان.)989 :
1ـ عشق و اندوه
در عرفان ايران اسالم عشر و اندو هایش با هم است .شیخ اشراق م اويد :هننام ک زلیخعا از
عشر نشان او را پرسید« ،عشر جواب

داد ک معن از بیعتالاقدّسعم ،از محلعة روحآبعاد ،از درب

حسن .خان اي در هاساين حزن دارم» (سهروردي.)139 :8931 ،
عارفان هندي نیز ااه عشر و شناخت حقیقت را هارا با غم و اندو توصی

م کنند و م اوينعد

«هر ک «برهم» ) )Brahmaرا نشناخت ،او هایش در درياي غم و اندو غرق است» (اوپانیشعاد،8911 ،
ج)11 :8؛ ول بیشتر او ات عشر را از غم و اندو جدا م دانند« .آنجا ک انعدو باشعد نشعان از عشعر
نیست .عشر و اندو نا توانند در کنار يكدينر ب سر برند» (کريشنامورت .)888 :8938 ،
سپهري عشر را با اندو هارا م داند؛ ديداا او ب عارفان اسالم نزدي تعر اسعت« :و عشعر،
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تنها عشر /مرا ب وسعت اندو زندا ها برد /مرا رساند ب امكان ي

پرند شدن» (سعپهري:8913 ،

 .)981او مانند عارفان ايران اسالم از اين غم و اندو استقبال م کند و اندو را نوشدارو و اکسعیر
م نامد« :ع و نوشداروي اندو ؟ /ع صداي خالص اکسیر م دهد اين نوش» (هاان 981 :ع .)989
حافظ نیز ب اين غم مبارکباد م اويد و ب استقبال آن م رود:
«تــا شــدم حلقــهبــهگــوش در ميخانــة عشــق

هــردم آيــد غمــي از نــو بــه مباركبــادم»
(حافظ)211 :1331 ،

«زير شمشـير غمـش رقـ

كان كـه شـد كشـ ة او نيـ

كنـان بايـد رفـ

سـرانجام اف ـاد»
(همان)57 :

7ـ عشق و ايس ادن انديشه (حيرت)
کريشنامورت م اويد :عشر هننام پديد م آيد ک روند تفكر ،کامالً بازايستد« :عشعر بعا راسعت
فر

ندارد .عشر حالت است ک در آن روند انديش  ،ب عنوان زمعان ،کعامالً متو صع

شعد اسعت»

(کريشنامورت  .)413 :8930 ،او در جاي دينر م اويد« :هرچیزي ک جداي و تفر ع پديعد آورد
عشر نیست ،زيراک در آن ستیز  ،کشاک
منظورتان از اينك جداي و تفر  ،کشاک

و ستانري نهفت است» و در پاسخ ب ايعن پرسع

کع

پديد م آورد چیست؟ م اويعد« :انديشع در سرشعت

خود جداي آفرين است .اين انديش است ک لذصت را پ جوي م کنعد و آن را ننع مع دارد .ايعن
انديش است ک میل و اشتیاق را پرورش مع دهعد» (کريشعنامورت  .)33 :8938 ،در عرفعان ايرانع
اسالم نیز حیرت يك از مقامات را عشر پی

از رسیدن ب وصال است ک عاشعر بع آن دچعار

م شود:
«عشــــق تــــو نهــــال حيــــرت آمــــد

وصــ ـ تــــو كمــــال حيــــرت آمــــد»

ابوسعید م اويد« :حقیقت ،ها حیرت است» (میهن .)989 :8919 ،
سهراب آورد اسعت« :و نیاع شعبهعا ،بعا زورق عديا اشعراق /در آبهعاي هعدايت روانع
م اردند /و تا تجل اعجاب پی

م رانند» (سپهري)989 :8913 ،؛ «نزدي

تو م آيم ،بوي بیابعان

م شنوم :ب تو م رسم ،تنها م شوم» ع مراد از بیابان ،بع مجعاز حیعرت اسعت؛ زيعرا بیابعان محعل
سراردان است (هاان.)839 :
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6ـ عشق و خاموشي
در عرفان ايران اسالم  ،م توان با خاموش و رهاي از هاة تعلقات ،حقیقت را شناخت:
«حــر

و صــوت و گفــ

را بــر هــ زنــ

تــا كــه بــيايــ هــر ســه بــا تــو دم زنــ »
(مو وي1331 ،ب)51 :

«آنكـــه در راه عشـــق خـــاموش اســـ

نك ـــهگويســـ

اگرچـــه نـــا ق نيســـ »
(سنايي)57 :1337 ،

در عرفان شر
کش

نیز «براي کش

حقیقت بايد آزادي وجود داشت باشد .اار م خواهید چیزي را

کنید بايد ب طور وضوح ،از درون آزاد باشید ... .آزادي از طرير تأديعب حاصعل ناع شعود.

آزادي فقط از را هوشاندبودن ب دست م آيد» (کريشنامورت .)199 :8930 ،
سپهري رسیدن ب اشراق و کش

حقیقت را در خاموش و رهاي از هر دانش م داند« :در تب

حرف ،آب بيیرت بنوشیم» (سپهري.)448 :8913 ،
او م اويد پی

از پیداي

سخن ،انسان حقیقت چیزها را م توانست دريابد« :من کع تعا زانعو/

در خلوص سكوت نبات فرورفت بودم /دست و رو در تااشاي اشكال شستم» (هاان.)441 :
او نبودن ننا عاشقان و مستقیم را علت درنیافتن حقیقت چیزها م داند« :هیچ چشعا عاشعقان
ب زمین خیر نبود /.کس از ديدن ي

باغچ مجذوب نشد» (هاان.)933 :

5ـ عشق و زندگي
عرفان ايران اسالم بنیان زندا را بر عشر م داند و اين عشعر اسعت کع بع هاع چیعز زنعدا
م بخشد:
«مرده بدم زنده شـدم گريـه بـدم خنـده شـدم

دو

عشق آمـد و مـ دو ـ

پاينـده شـدم»

(مو وي)735 :1363 ،

کريشنامورت نیز زيستن ماهران و توأم با عشر را در کل پهنة زندا  ،بزرگترين هنعر مع دانعد
(کريشنامورت .)811 :8938 ،
سپهري زندا را سرشار از عشر م داند ک ب ديداا هر دو ارو عارفعان ،شعر
نزدي

و مسعلاان،

است؛ هرچند اوي ب ديداا عارفان مسلاان نزدي تر است« .زندا بعال و پعري دارد بعا
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وسعت مرگ /پرش دارد ب اندازة عشر» (سپهري.)131 :8913 ،
3ـ عشق و خوببيني
در عرفان اسالم انسان عاشر ،ها چیز را خوب و زيبا م بیند ،چعون هاعة هسعت را پرتعوي از
جاال خداوند م داند:
«به جهان خرّم از آن كه جهان خـرّم از اوسـ

عاشق بر همه عا كـه همـه عـا از اوسـ »
(سعدي)517 :1336 ،

عارفان مسلاان با ژرفننري در جهان و پديد هاي آن ب راز هست پ بعرد و هاع چیعز را در
آن خوب ،نیكو و بجا يافت اند .آنان از جهان ب نظام احسن ياد م کنند؛ نظام ک ب بهتعرين شعكل
و روش ماكن آفريد شد است؛ زيرا آفريیندة آن از ها چیز و ها کس دانعاتر و توانعاتر اسعت.
اار ما در اين جهان چیزهاي را زشت و نابجا م بینیم از کوت انديشع ماسعت؛ زيعرا امكعان خلعر
جهان ،بهتر از اين ماكن نبود:
«جهان چون ز ـ
اگــــر يــــ

و خـال و خـ و ابروسـ
رره را برگيــــري از جــــاي

كــه هرچيــهي بــه جــاي خــويش نيكوســ
خلـــ يابــــد همــــه عــــا ســــراپاي»
(شبس ري)27 :1332 ،

غزال

م اويد« :لیس ف اإلمكان أبدع من صور هذا العالم ،و ال أحسن ترتیبا ،و ال أکال صنعا»

(غزال  ،ب تا.)9 /81 :
عارفان شر  ،تضادها را ساختة ذهن م دانند .بودا م اويد« :ازآنجاک ها چیز در اين دنیعا بع
موجبات و احوال پديد م آيد ،پس تاايزي بنیادي میعان اشعیا ناع توانعد بعود .تيعوّر تاعايزات
ظاهري اشیا هاانا ساخت و پرداختة اذهان تبا و تفر پندار مردم است ... .بودا از اين تفريعرهعا و
تاايزها برکنار م ماند و ب دنیا چنان م ننرد ک ب ابري اذرا .در نظر بودا اطعدانستن هر چیعزي،
هاانا تيوّر و خیال است؛ او م داند آنچ ک در حیطة دريافت و طرد ذهن باشد خیعال بع اسعاس
است؛ بدينسان او از دامهاي تيوّرات و فكر تفر پندار درم اذرد» (بودا11 :8938 ،ع .)19
سپهري ذهن پر از غبار عادات را سبب برداشتهاي نادرست م داند و م اويد :خوب و بعد در
ذهن ماست و آن ما هستیم ک با انديش هاي کهن ک در ذهن خود انبار کرد ايم ،چیزهعا را خعوب
و بد م بینیم؛ زيرا در جهان ک ب بهترين شكل آفريد شد و نظعام کع احسعن اسعت ،بعدي و
زشت وجود ندارد« :من نا دانم /ک چرا م اويند :اسب حیوان نجیب اسعت ،کبعوتر زيباسعت /.و
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چرا در فس هیچ کس کرکس نیست /.ال شبدر چ کم از اللة رمز دارد /.چشمها را بايد شست،
جور دينر بايد ديد /.واژ ها را بايد شست /.واژ بايد خود باد ،واژ بايد خود باران باشد» (سپهري،
 133 :8913ع .)131
از ديد سپهري هیچچیز در اين جهان زشت و بد نیست و بیهود آفريد نشد اسعت« :و ننعويیم
ک شب چیز بدي است /.و ننويیم ک شب تاب ندارد خبر از بین

باغ /... /.و نخعواهیم منعس از

سراننشت طبیعت بپرد /.و نخواهیم پلنگ از در خلقت برود بیرون /.و بدانیم اار کرم نبود ،زنعدا
چیزي کم داشت /.و اار خنج نبود ،لطا م خورد ب انون درخت /.و اار مرگ نبود ،دست معا در
پ چیزي م اشت /.و بدانیم اار نور نبود ،منطر زندة پرواز داراون م شد / .و بدانیم ک پی

از

مرجان ،خَلَائ بود در انديشة درياها» (هاان 900 :ع .)133
او مانند عارفان شر

خوب و زشتديدن چیزها را ب ننعا و تفسعیر بیننعد وابسعت مع دانعد:

« شنگ يعن چ ؟ /ع شنگ يعن تعبیر عاشقانة اشكال» (هاان.)981 :
دائوارايان بر اين باورند ک «در اين جهان ها م اويند آنك زيباست ،زيباست .ازاينروستک
زشت نهاد م شود و ها م اويند آن ک خوب است ،خوب اسعت .ازايعنروسعت کع «خعوب
نیست» نهاد م شود» (کالتناارک.)31 :8913 ،
5ـ عشق نردبان ملكوت
در عرفان ايران اسالم عشر پري دارد ک با آن م توان پرواز کرد:
«بــه پــر عشــق بپــر در هــوا و بــر گــردون

چــو آف ــاب منــهه ز جملــه مركــ هــا»
(مو وي 1331 ،ا

)137 :

سپهري نیز م اويد« :زنعدا بعال و پعري دارد بعا وسععت معرگ /،پرشع دارد انعدازة عشعر»
(سپهري)131 :8913 ،؛ «و عشر ،تنها عشر /مرا ب وسعت اندو زندا ها برد /،مرا رساند ب امكان
ي

پرند شدن» (هاان.)981 :
هننام ک آت

عشر بر جان سال

م زند هاة آويخت ها را مع سعوزاند؛ حتع او را از خعود

م ربايد و ب عالم باال م برد:
«جســ خــا

از عشــق بــر افــ

شــد

كـــوه در رقـــ

آمـــد و چـــا

شـــد»

(مو وي1331 ،ب)2 :
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در انديشة سپهري عشر نردبان ب ملكوت است« :من ب ديدار کس رفتم در آن سر عشعر/... /.
نردبان ک از آن ،عشر م رفت ب بام ملكوت» (سپهري.)119 :8913 ،
11ـ عشق و پير
در عرفان ايران اسالم  ،پیاودن را دشوار و جانفرساي عشر نیازمند پیرِ را دان و کارآزمود اسعت
و سال

بدون پیر نا تواند اين را را بپیاايد:

«بــه كــوي عشــق منــه بــيد يــ راه قــدم

كه م به خويش نمـودم صـد اه مـام و نشـد»

(حافظ)889 :8910 ،؛ اوي سپهري نیز را را درست نا شناسد و ب دنبال پیري م اردد تعا را را
ب او نشان دهد« :کجاست سات حیات؟ /من از کدام طرف م رسعم بع يع

هدهعد؟» (سعپهري،

.)981 :8913
البت معناي پیر در عرفان شر

تا حدي بعا عرفعان ايرانع اسعالم متفعاوت اسعت .سعپهري بع

واژاان مانند هدهد ،نااد پیر ،در اشعارش اشار م کند؛ ول ب طور مستقیم نزد هیچ کس آمعوزش
نديد است؛ پیر نزد سپهري داست پیر عرفان اسالم را ندارد؛ زيرا عارف با ي

مرشعد و راهناعا

ب مرتب هاي باالتر راهنااي م شود؛ اما عرفان تقلیدپذير نیست و اويا مقدّسبعودن پیعر در عرفعان
اسالم بايد از جنب هاي دينر بررس شود.
«در عرفان سپهري ک عرفان خودساخت و ترکیب است از کلیة مكاتب شر  ،عارف يا سعال
براي رسیدن ب حقیقت و حيول ب مرحلة امن و وصول ب حعر ،نیعازي بع پیعر و معراد نعدارد و
سلوک

ن ذهن و از طرير تذهیب نفس و تزکیة روح بلك تنها از سیر و سفر عین و آمیعزش بعا

ذات طبیعت و دريافت حس طبیع حیات و راز جادوي زندا طبیعع و ارتبعاط آن بعا خعالر و
حقیقت هست صورت م ایرد» (تراب .)899 :8939 ،
سپهري با توجع بع تفكعر و ديعداا خعود در اشععارش ،کعودک  1را برابعر بعا پیعر در عرفعان
ايران اسالم

رار م دهد .در شععر «نشعان » مع اويعد« :در صعایایت سعیال فضعا ،خع خشع

م شنوي /:کودک م بین  /رفت از کاج بلندي باال ،جوج بردارد از النعة نعور /و از او مع پرسع /
خانة دوست کجاست» (سپهري .)919 :8913 ،اين شعر ازارش ي

رهنعوردي عارفانع و اعذر از

منازل را است و تاحدودي م توان آن را با هفت وادي عطار تطبیر داد.

مقايس مفهوم عرفان عشر در انديش هاي سپهري و عارفان مسلاان 843 /
کودک ک م تواند نشان خانة دوست را ب رهنذري دهد ،برابر بعا هاعان پیعر در عرفعان پیشعین
ماست ک رهرو را ب سرمنزل مقيود رهناون م شود؛ مثالً در شعر «پشت درياهعا» بعراي نشعان آن
شهر آرمان م اويد« :دست هر کودک د سالة شهر شاخة معرفت است» (هاان.)930 :
فقط پیر و مرشد م تواند آااه و شناخت داشت باشد .در شعر «ب روزها عروس » مع اويعد:
«ي

نفر بايد از اين حضور شكیبا /با سفرهاي تدريج باغ چیزي بنويد /.ي

نفر بايد ايعن حجعم

کم را بفهاد /،دست او را براي تپ هاي اطراف معنع کنعد /،طعر اي و عت /روي ايعن صعورت
ب مخاطب بپاشد /.ي

نفر بايد اين نقطة محض را /در مدار شعور عناصر بنرداند /.ي

پشت درهاي روشن بیايد /.اوش کن ،ي

نفر مع دود روي پلع

نفر بايد از

حعواد /:/کعودک رو بع ايعن

سات م آيد» (هاان.)443 :
دائوارايان کس را ک فراوان «د » (روشناي ) ب دست آورد است با کعودک مقايسع و هااننعد
م کنند (کالتناارک808 :8913 ،ع .)31
11ـ تقاب عشق و خرد
عارفان براي رسیدن ب مقيود ،خرد و استدالل را ناتوان م ديدنعد« .دائوارايعان علعم را بع عنعوان
خطرناک محكوم م کنند ،زيرا علم سرچشاة پراکندا است .زيرا در موجود پراکندا را حاصعل
م شود .براي ننهداري يا تقويت وحدت ،در مبارز با فريبندا هاي علم استدالل  ،نوع پعاالي
فكري ضروري است» (هاان 31 :ع .) 33
«بودا هراون تفكرات پیچاپیچ و غامض فلسف را طعرد کعرد اسعت و طريقعة بحعث علاع را
وسیل و را وصول ب نجات نا داند .او م اويد را وصول ب مقيد و طريقة نجعات هعر سعال
طالب هاانا تكی ب نفس و اعتااد ب نیروي ذات خود اوست ک بايد بع واسعطة تهعذيب و تزکیعة
باطن خالص حاصل کند» (ناس 811 :8913 ،ع .)813
يك از مظاهر تفكر عارفان ايران اسالم برتردانستن عشر بر عقل (عقل جزي ) است؛ با عقعل،
اشراف ربوبیّت نتوانيافت و عشر در مرحل اي باالتر از عقل رار دارد:
«پـــــاي اســـ ـ د يان چـــــوبي بـــــود

پــاي چــوبي ســخ

بــيتمكــي بــود»

(مولوي8914 ،ب )11 :و اين عشر است ک از را دل رهرو را ب مقيد م رساند:

 / 841پژوه هاي ادب عرفان (اوهر اويا) ،سال دهم ،شاارة دوم ،پیاپ  ،98پايیز و زمستان 8939

«دل چــو از پيــر خــرد نق ـ معــاني مــيكــرد

عشق مي گف

بهشر آنچه بر او مشـك بـود»
(حافظ)111 :1331 ،

حافظ بارها ب تعارض عقل و عشر و برتري عشر بر عقل اشار م کند و بر آن باور اسعت کع
دراا عشر باالتر از عقل است و عقل نا تواند اسرار عشر را درک کند:
درد فـــرا

«بس بگشـ كه بپــرس سـبـ

مف ــي عق ـ در ايـــ مســـ ه يعــــق بــود»
(همان)111 :

«حري عشق را درگه بسي وا تر از عق اسـ

كسي آن آس ان بوسد كه جان در آسـ ي دارد»
(همان)32 ،

در نظر عرفا عقل دو اون است :عقل جزي و عقل کل ک در برابر هعم عرار مع ایرنعد؛ البتع
عقل کل با عشر منافات ندارد و حت حافظ آن را ستود است:
«مشورت با عق كردم گف

حافظ مـي بنـوش

ساقـيا مي ده بـه قـول مس ــ شار متتمـــ »
(همان)261 ،

«سا هــا پيـــروي مذهـــ

رندان كـــردم

تا به ف واي خـــرد حرص بـه زنـدان كـردم»
(همان)217 ،

سپهري نیز در اشعارش عشر را در تقابل خرد عرار مع دهعد .او نیعز را پع بعردن بع ژرفنعاي
پديد ها را تااشاي بدون انديشة آنها م داند و از تفكر بیزاري م جويد.
سپهري در شعر « »...از دفتر آوار آفتابع اين شعر ازارش حعال شعور و جذبع اسعت و اشعراق
اون اي است ک سپهري در آن از ويژا هعاي دوران نخسعتین ،آاعاه يافتع اسعتعع مع اويعد:
«فرجام خوش بود :انديش نبود» (سپهري .)104 :8913 ،جاي دينر آورد است« :اين اللة هوش،
از سا بچین .پرپر شد ،بشود .چشم خدا تر شد ،بشود /... /.انديش  :کاه بود ،در آخور ما کردنعد.
تنهاي  :آبشخور ما کردند» (هاان .)140 :در شعر «صداي پاي آب» هننام ک ب اذشت رفت اسعت
و ويژا هاي اذشت را شرح م دهد ،م اويد« :باغ ما در طرف ساية دانعاي بعود /.بعاغ معا جعاي
ار خوردن احساس و ایا  /،باغ ما نقطة برخورد ننا فس و آين بود /.باغ ما شايد ،وس از دايرة
سبز سعادت بود /.میوة کال خدا را آن روز ،م جويدم در خواب /.آب ب فلسف م خعوردم /تعوت
ب دان

م چیدم» (هاان.)118 :

مقايس مفهوم عرفان عشر در انديش هاي سپهري و عارفان مسلاان 843 /
او دان

و داناي را تلخ م داند و م اويد هاانطور ک در زمانِ پاک آغازين ،دان

رسیدن ب جاودانن بايد دوبار بار دان

نبود ،بعراي

را بر زمین اذاشت« :در ک ها کاسة زيباي  ،بعر لعبهعا

تلخ داناي  /شهر تو در جاي دار ،ر م بر با پاي داعر» (هاعان)141 :؛ «ريع را از ابعديت پعر و
خال بكنیم /بار دان

را از دوش پرستو ب زمین بنذاريم» (هاان.)131 :

12ـ عشق و فقر
عشر زمان ب وجود م آيد ک انسان با رهاي از هاة تعلقات ،خود را نیز فان کند« .و ت پندارها
را ب دور افكنیم ،آننا «هرچ هست را م توان ب نام خدا يا هر نام دينري خواند ،بنابراين خدا يا
هر نام دينري ک بر آن م نه هننام هست ک تو نباش ؛ و ت تعو باشع  ،او نیسعت .و تع تعو
نباش  ،عشر هست؛ هننام ک تو هست  ،عشر نیست» (کريشنامورت  .)89 :8938 ،زندا بودا نیز
ميداق کامل ترک تعلر عاشقان است.
موالنا عشر را ب درياي عدم ک رمز نیست و فناست تشبی م کند:
«پـــس چـــه باشـــد عشـــق دريـــاي عـــدم

درشكســــ ه عقــــ را آنجــــا قــــدم»

(مولوي 8914 ،ب)900 :
او م اويد براي رسیدن ب معشوق بايد آويخت ها را رها کرد:
«گف

كه با بال و پري مـ پـر و با ـ

نـده

در هوس بال و پرش بـيپـر و پركنـده شـدم»
(مو وي 1331 ،ا

)711 :

سپهري نیز م اويد براي رسیدن ب عشر و حقیقت بايد آويخت ها را رها کعرد « :عايق خعواهم
ساخت /،خواهم انداخت ب آب /.دور خواهم شد از اين خاک غريب /ک در آن هیچکسع نیسعت
ک در بیشة عشر /هرمانان را بیدار کند /.عاير از تعور تهع  /و دل از آرزوي مرواريعد /،هاچنعان
خواهم راند /.ن ب آب ها دل خواهم بست /ن ب درياعپريان ک سر از آب ب درمع آرنعد /و در آن
تاب

تنهاي ماه ایران /م فشانند فسون از سر ایسوهاشان» (سپهري 913 :8913 ،ع .)911
در عرفان سپهري و عرفان شر  ،عارف ،خود بايد تعلقات را ترک کند تا ب حقیقت رسعد؛ امعا

در عرفان اسالم  ،معشوق نیز در ترک تعلقات يارينر عاشر است و او را ب سوي خود م برد:
«چشــمة خورشــيد تــويي ســايهگــه بيــد مــن

چونكه زدي بر سر م پس

و گدازنده شـدم»

(مو وي 1331 ،ا

)711 :
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13ـ دگرگونكنندگي عشق
عشر در عرفان هندي آرام است اما ااه از داراونکنندا عشر سعخن مع اوينعد« .هرجعا کع
عشر هست ،تحوّل آنجاست .بدون عشر انقالب ب معناست ،زيرا درآنصورت انقالب يعنع فقعط
تخريب ،فساد ،ميیبت فزايندة بیشتر و بیشتر .هرجا عشر باشد انقعالب اسعت ،زيعرا عشعر يعنع
تحول لحظ ب لحظ » (کريشنامورت  .)413 :8930 ،اين تعري
ايران اسالم نزدي

از عشر اندک بع عشعر در عرفعان

م شود؛ عارفان زندا و هست را بر پاية عشر م دانند و ااعر عشعر نباشعد

هیچ نیست؛ امّا نیروي داراونکنندا اين عشرِ زنعدا سعاز و جعاودانکننعد  ،در عرفعان ايرانع
اسالم بسیار بیشتر از عرفان شر

است؛ چنانک مرد را زند م کند و اري را خند م ارداند:

«مرده بدم زنده شـدم ،گريـه بـدم خنـده شـدم

دو

عشق آمـد و مـ دو ـ

پاينـده شـدم»

(مو وي 1331 ،ا

سهراب م سرايد« :و عشر ،تنها عشر /تو را ب ارم ي

)735 :

سیب مع کنعد معأنوس /.و عشعر ،تنهعا

عشر /مرا ب وسعت اندو زندا ها برد /،مرا رساند ب امكان ي

پرند شدن» (سپهري.)981 :8913 ،

11ـ رنگآميهي عشق
سپهري در شعر زيباي «نشان » ،عشر را آب نامید است؛ اين شعر را م توان با انعدک تفعاوت ،بعا
هفت وادي عرفان در منطرالطیر عطار تطبیر داد« :نرسعید بع درخعت /،کوچع بعاغ اسعت کع از
خواب درخت سبزتر است /و در آن عشر ب اندازة پرهاي صدا ت آب است» (هاان.)919 :
رنگآمیزي اصطالحات عرفان و سبزدانستن عشر ،در عرفان و ادبیات ما پیشین اي ديرينع دارد.
خر ان عشر را سبز توصی

م کند« :دو میغ از غیب بیامد ،يكع سعبز و يكع سعپید .چعون يعاد

نی مردان کنید از میغ سپید رحات بارد از عرش تا يري و از مشرق تا مغرب و چون ياد حر کنید
از آن میغ سبز عشر ها بارد از عرش تا يري و از مشرق تا مغرب (شعفیع کعدکن  91 :8914 ،و
 .)109شفیع کدکن نیز عشر را سبز م بیند« :نخست ،عشق است سبز /در عشر ،در لب سرخ»
(شفیع کدکن .)181 :8919 ،
رنگ آب بر آرام

داللت م کند و در برابر رنگ سبزِ پويا ،آرامع

عشعر را در ننعا سعپهري

مقايس مفهوم عرفان عشر در انديش هاي سپهري و عارفان مسلاان 898 /
نشان م دهد.
ويژا هاي باال ،در هر دو عرفان شر

و ايران اسالم  ،براي عشر ميعداق دارد و در هعر دو،

عشر هرچند با تفاوتهاي  ،با اين ويژا ها هارا است .در زير برخ از ويژا هاي دينعر عشعر
بررس م شود .اين خيوصیات عشر ويژة عرفان ايران اسالم است و در عرفان سپهري و شر
وجود ندارد .بررس اين ويژا ها براي فهم سرچشاة عرفان سپهري مفید است.
17ـ جوششيبودن عشق
عشر در عرفان ايران اسالم آمدن است ن آمعوختن ؛ يعنع عشعر بعا تعالش و کوشع

کسعب

نا شود؛ بايد کشش از سوي معشوق باشد تا عاشر را بربايد؛ از خود ب خود کنعد و بع ينعانن
با خود برساند .ابوسعید ب اين ويژا عشر اشار کرد است:
«اي بـــيخبـــر از ســـوخ ه و ســـوخ ني

عشـــق آمـــدني بـــود نـــه آمـــوخ ني»

هاچنین او افت است« :اَلعشر شَبَكَ ُ الحَرِّ» (میهن .)980 :8919 ،
در عرفان شر

براي ربودن دل عاشر و افكندن او در را عشر ب کشش از جانب معشوق نیاز

نیست؛ بلك بايد با ته کردن ذهن از هاة تفكعرات و پنداشعتهعا بع آرامع بع دريافعت حقیقعت
نشست .سپهري نیز با ته کردن درون و سكوت و مرا ب ب حقیقت م رسد و ب کششع از سعوي
معشوق نیاز ندارد« :بعد /من ک تا زانو /در خلوص نبات فرو رفت بعودم /دسعت و رو در تااشعاي
اشكال شستم» (سپهري.)441 :8913 ،
16ـ دشواري راه عشق
در عرفان ايران اسالم  ،را عشر بسیار دشوار و خطرناک است؛ براي نورديدن اين را بايد رنجهعا
کشید و خونها خورد:
«چو عاشق ميشدم گف كه بردم گوهر مقصـود

ندانس كه اي دريا چه موج خون فشـان دارد»
(حافظ)31 :1331 ،

«نـــي حـــديا راه پرخـــون مـــيكنـــد

قصـــههـــاي عشـــق مجنـــون مـــيكنـــد»
(مو وي1331 ،ب)1 :

اين عشر دل پهلوانان را نرم م کند؛ تیر مژاان معشوق ،لب هاة ص شعكنان را مع شعكند و
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عاشر را خوار م کند .ابوسعید م اويد:
«تــا عشــق تــو را بــه بــر درآوردم تنــگ

از بيشـــه بـــرون كـــرد مـــرا روبـــه نـــگ»
(ميهني 37 :1337 ،و )213

هاچنین م اويد بايد جانبرک  ،ب میدان عشر درآمد:
«چنــدي چــه زنــي نظــاره گــرد ميــدان
تـــا هركـــه درآيـــد بنهـــد او دل و جـــان

اينجــــا دمِ اژدهاســ ـ
رعيــ

و زخــ ـ پــــي ن

چــه كنــد گــرد ســراي ســلنان»
(همان)161 :

در شعر سپهري عشر با آن شور و نشاط اشعار و سخنان عارفان پیشعین ،ديعد ناع شعود و در
تأيیر عرفان شر

پديد اي آرام است « :شنگ يعن چ ؟/ع شنگ يعن تعبیعر عاشعقانة اشعكال /و

عشر ،تنها عشر /تو را ب ارم ي

سیب م کند مأنوس» (سپهري.)981 :8913 ،

در ديداا سهراب درنورديدن را عشر آسان است و را رسیدن ب وصال و ينانن دور نیست:
«تو در راه  /.من رسید ام /.اندوه در چشعاانت نشسعت ،رهعرو نعازکدل! /میعان معا را درازي
نیست :لرزش ي

برگ» (هاان.)830 :

او در نناه نزدي

ب عرفان شر  ،عشر را رفتن ب ژرفناي پديد ها و پع بعردن بع راز درون

آنها م داند« :و عشر /سفر ب روشن اهتزاز خلوت اشیاست /.و عشر صداي فاصل هاست /صعداي
فاصل هاي ک  /ع غرق ابهامند» (هاان.)984 :
15ـ عشق و غيرت
عارفان در عرفان ايران اسالم  ،غیرت را از لوازم عشر و محبت شعارد انعد و معتقدنعد غیعرت از
محبت برم خیزد .اين غیرت هم از سوي عاشر است و هم از سوي معشوق« .واجب چنان کند ک
اوي

غیرت دو است :غیرت حر بر بند و آن ،آن بود ک خلر را اندر وي نيیب نكند و ايشان را

ربود دارد؛ و غیرت بند حر را ،سبحان و تعال  ،آن بود ک احوال و انفاس خوي

بع غیعر حعر

مشغول ندارد» ( شیري .)419 :8913 ،عینالقضات نیز اين ب ايعن دو نعوع غیعرت اشعار مع کنعد
(عینالقضات هادان )983 -981 :8919 ،؛ حت م توان نوع سوم بعراي غیعرت در نظعر ارفعت؛
«شبل را پرسیدند ک آسود ک باش افت آنن ک او را هیچ ذاکر نبیعنم» ( شعیري.)118 :8913 ،
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در عرفان سپهري و عرفان شر  ،معشوق ،عاشر را ب خود جذب نا کنعد؛ معشعوق ايستاسعت و
پوياي ندارد؛ بنابراين ،اين ويژا عشر ديد نا شود.
13ـ دو سويگي عشق
در عرفان ايران اسالم عشر دوسوي و دوجانب است.
«هــي عاشــق خــود نباشــد وصــ جـــو
چـون در ايـ دل ،بــر مهـر دوسـ

جسـ

كـــه نـــه معشـــوقش بـــود جويـــاي او
انــدر آن دل ،دوســ ي مــيدان كــه هســ

در دل تــو مهــر حــق چــون شــد دو تــو

هسـ ـ

حـــق را بـــيگمـــاني مهـــر تـــو»
(مو وي1331 ،ب)135 :

عارفان ايران اسالم با توج ب آية شريفة «يحبّهم و يحبّون » عشر خداوند را مقدم و سعابر بعر
عشر انسان دانست اند« .خاصیت آدم ،آن بس است ک محبعوبی
منقبت نبود« .يحبّهم» چندان نزل فرستاد پی

بعی

از محبع بعود ،ايعن انعدک

از آمدن او ک ال االبد نوش م کند ،هنوز بعا

بعود،

جواناردا نزل ک در ازل افكند جز در ابد ک استیفا توان کرد؟ البل نزل کع عدم در ازل افكنعد،
حديان در ابد چون استیفا کرد؟» (غزال  .)883 :8911 ،بايزيد افت« :پنداشتم ک معن او را دوسعت
م دارم .چون نن کردم دوست او مرا سابر بود» (عطار.)810 :8914،
در عرفان سپهري اين ويژا عشر نیز ديد نا شود .حقیقت در عرفان شر
مانند ي

ش

ايستاست ک سال

و عرفان سعپهري

با پیاودن مراحل و منازل عرفان ب آن م رسد« :بايد کتعاب را

بست /.بايد بلند شد /در امتداد و ت دم زد /... /،بايد ب ملتقاي درخعت و خعدا رسعید» (سعپهري،
.)494 :8913
15ـ قهاربودن عشق
در عرفان ايران اسالم عشر هار است« .در عشر دمنهادن کس را مسلم شود ک با خعود نباشعد
و ترک خود بكند ،عشر آت

است ،هر جا ک باشد جز او رخت دينري ننهعد .هعر جعا کع رسعد

سوزد و ب رنگ خود ارداند» (عینالقضعات .)33 :8919 ،در عرفعان ايرانع اسعالم افععال پويعاي
منسوب ب عشر ،مثل سوزاندن ،باريدن ،غرقکردن و  ...بسیار ديد م شود؛ ول در عرفعان شعر
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و عرفان سپهري چنین نیست و عشر پديد اي آرام است.
در عرفان اسالم عشر و معشوق حضوري زند و فعال دارند؛ مرا ب عاشعر هسعتند؛ او را بع
سوي خود م ربايند و هر لحظ ب اون اي بر او تجل م کنند؛ اما در عرفان شر

و سپهري عشعر

و معشوق ايستاست و اين عاشر است ک را را م پیاايد تا ب آنها برسد؛ بنابراين را عشر در اين
مكتب بسیار آرامتر از مكتب اسالم است .آن غیوري و هاري عشر در عرفان اسالم  ،در عرفعان
شر

ديد نا شود.

21ـ ن يجهگيري
ويژا هاي عشر از ننا سپهري در زير بیان شد است .اين ويژا ها در عرفان اسعالم و عرفعان
شر

هاانند است:

8ع در هر دو عرفان ،فقر و ته کردن درون ،از مقدمات بروز عشر است1 .عع عشعر در هعر دو،
حیرت و خاموش را ب دنبال دارد9 .ع عشر و خرد در هر دو ،در تقابل با يكدينر است و خرد در
برابر عشر براي رسیدن ب حقیقت ناتوان است.
برخ از وجو با تفاوتهاي  ،در هر دو عرفعان وجعود دارد و شعايد در يكع از مكتعبهعا بعا
وضوح بیشتري نسبت ب دينري بیان شد باشد .سپهري در اين ويژا ها ب عرفان شر

نزدي تر

است8 .ع ويژا داراونکنندا عشر در هر دو عرفان ديد م شود؛ اما در عرفعان اسعالم ايعن
داراونکنندا بیشتر است .در عرفان سپهري عشر آرامتر از عرفان ايران اسالم است1 .ع مبحث
عشر و خوببین بین هر دو مكتب مشترک است؛ اما عارفان شر

و سپهري بر آنانعد کع ذهعن

فرد خوب و بد را م سازد؛ ب بیان دينر معتقدند خوب و بدديدن چیزي ب تفسیر و تعبیر شعخص
وابست است9 .ع در هر دو مكتب وجود پیري را دان براي پیاودن را عشر الزم است؛ امعا عرفعان
شر

و سپهري ،تقدس پیر عرفان اسالم را ندارد.

برخ از ويژا هاي عشر در عرفان سپهري هاچون عرفان اسالم است ک اين ويژاع هعا در
عرفان شر

يا وجود ندارد و يا کمرنگتر از عرفان اسالم است.

8ع در عرفان ايران اسالم عشر ازل است .سپهري نیز ب وجود عشعر در آغعاز هسعت معتقعد
است1 .ع سپهري چون عارفان پیشین ايران ،اندو را هارا و مالزم عشر مع دانعد9 .عع سعپهري و
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عارفان ايران هر دو ،عشر را نردبان ملكوت م دانند و آن را زندا بخ

م بینند.

وجو زير جداي عرفان سپهري از عرفان ايران اسالم و نزديك او ب عرفعان شعر

را نشعان

م دهد؛ اين وجو خاص عرفان اسالم است.
در عرفان اسالم نخست بايد کشش از سوي معشوق عاشر را بربايد و ب را عشر افكنعد؛ در
اين عرفان ،عشر دوسوي و هار است و درکل دشوارتر از عرفان هندي است.
با بررس بنماية عشر در اشعار سپهري م توان دريافت ک عرفعان او بع عرفعان شعر

بسعیار

نزدي تر از عرفان ايران اسالم است؛ البت تفاوتهاي نیز با ديداا شر

دارد ک نشان مع دهعد

سپهري را هاي از عرفان ايران اسالم را هرچند کارنگ ،با عرفان شر

آمیخت اسعت؛ بع بیعان

دينر او عرفان خود را دارد و عرفان او با دينر عرفانها متفاوت است.
پينوش ها
8ع سنت اول و دوم عرفان اصطالحات براي تقسیمبندي عرفان اسالم اسعت .ايعن دو سعنت در غايعت،
روش ،رويكرد ،موضوعات و مفاهیم و زبان ،با يكدينر تفاوتهاي بنیادين دارد .سنت اول عرفان از آغعاز
پیداي

تيوّف و عرفان اسالم رونر داشت و تا سدة هفتم هجري ،سنت غالب عرفان بود .در اين سنت

روش کش

و شهود تنها ابزار شناخت سال

براي رسیدن ب مقيود است .بع اعتقعاد اهعل طريقعت ايعن

روش ک مبتن بر تجارب شخي و مواجید ذو

است ،میان عارف و عالم غیب پیوند بر رار م کند و او

را ادر م سازد تا ب واسط از اسرار اله باخبر شود و متناسب با شرايط و تواناي هاي خود ،را مناسب را
براي رسیدن ب مطلوب بیابد .سنت دوم عرفان  ،از سدة هفتم ،ب ويژ با شكلایري مكتب محی العدين بعن
عرب رواج يافت و از آن پس سنت غالب در عرفعان اسعالم شعد .در ايعن سعنت روش کشع

و شعهود

اهایت و جاينا خود را حفظ کرد؛ امعا ابزارهعا و روشهعاي شعناخت دينعري نیعز ماننعد روش عقلع و
استدالل و روش نقل  ،براي تأيید و تبیین آن ب کار رفت (میربا ريفرد 11 :8938 ،ع .)19
1ع در روانشناس يونگ نیز کودک رمز و تاثیل شايع خود است ک ااه بع صعورت کعودک آسعاان يعا
جادوي و ااه ب صورت کودک عادي ب نظر م آيد (فوردهام)883 :8941 ،؛ انسان ک بع خعود دسعت
يافت است هاان انسان روشنشد در نظر بودا و يا انسان رهاي يافت در نظر کريشناست.

منابع
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