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 شگفتاريپ .5
 موضوع تعریف .5-5

 بـوده روروبـه تیتحـوّا بـا عرفـانی اصـطالحات و موضـوعات امـروز، بـه تا اسالمی عرفان پیدایش ابتدای از

 بـه ،بـوده عرفـا بی  در اندوه رواج و پیدایش موجب چهآن ،ابتدا در نیس . مستثنی قاعده ای  از نی  اندوه  اس 

 مـرور بـه امّـا ،اسـ  شدهیم منحصر یاجتماع اوضاع به آنگاه و صحابه زندگی و احادیث سپس ،قرآن آیات

 انـدوه اسـتمرار بـرای نقلـی دایـلِ و ابـ ار ،دیگـر ،آینـدبرمـی انـدوه کردن مستدل و مستند صدددر عرفا که

 زاده،)کسـایی آیـدمـی عرفـا کمک به نی  دی  مباحث و اصول از جدید ت ویالت و سیرتفا و کندنمی کفای 

 آن ایجـادِ عامـل ،سـلوک مرحلـۀ بـه بسـته و دارد وجـود طریق طی مراحلِ تمام در اندوه .(953-981 :1982

 هجـویری ی،انصـار عبـداه خواجه اج،سرّ ابونصر از،خرّ ابوسعید چون عارفانی آراء به توجّه با اس . متفاوت

 انـدوه ،بنـابرای   اسـ  هیبـ  و قـب  خـو،، :آن ایجادکنندة عوامل و ح ن لدای ،اندوه باب در قشیری و

 عـار  الهـی عقـاب از کـه اسـ  آن عوام اندوهِ گیرد.می بردر را خواص تا عوام از که اس  درجاتی دارای

 .اسـ  هیبـ  برابـر انخاصـّ  حـ نِ و شـود یجادا اه از گاهیگاه غفل ِ از که اس  آن طانمتوسّ اندوهِ و شود

 هـا،آن زمـرة از و یافته راه نی  نیمایی و معاصر شاعران شعر در آن عرفانی مرادفات و مترادفات و اندوه و ح ن

 عـدم یـا انطبـا  و هیب  و قب  خو،، ،اندوه بسامدِ ،مقاله ای  .اس  برده بهره وفور به آن از سپهری سهراب

 مـورد رفتـه، به کار تصوّ، ب رگان هایگفته در اسالمی عرفان در آنچه با را اتاصطالح ای  کاربس ِ انطبا ِ

 م یـد جهـ  را عرب و ایرانی ب رگ شاعران شعر از شواهدی مقاله، نوش یپ در سپس و دهدمی قرار مداقّه

 آورد. خواهیم صوفیانه شعر و نثر تطبیق و اطاّلع

 هدف و اهمّيّت ضرورت، .5-3

 عـدم یـا مطابق  و سپهری سهراب اشعار در آن بودن پرتکرار و اندوه جایگاه دارد، اهمّیّ  مقاله ای  رد آنچه

 یـک ،عرفـان در و اسـ  پربسـامد سپهری اشعار در اندوه چراکه اس   اسالمی و اصیل عرفان با آن مطابق 

 اهـدا، از یکـی سـهراب، عرشـ در اصـطالح ای  فراوان کاربس ِ علّ  ،سو دیگر از شود.می یتلقّ مهم اصلِ

 شود. روش  مفهوم ای  از استفاده فراوانیِ چراییِ تا اس  پووهش ای  مهم

 پژوهش هایپرسش .5-2

 اس ؟ منطبق اسالمی عرفان در ح ن با اندازه چه تا سپهری شعر در شدهمطرح اندوهِ

 پژوهش پيشينة .5-3

 و هـانامـهپایـان هـا،مقالـه مختلـ،، ابعـاد از او شـعر هـایویوگـی و سپهری سهراب شعریِ شخصیّ  باب در
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 اهمّیّـ  از سـپهری شـعر تحلیـل در کـه مواردی ازجمله  اس  شده منتشر و نوشته متنّوعی و تعدّدم هایکتاب

 معرفتـیِ هـایاندیشـه آبشـخور تبیـی ِ و یعرفـان اصـطالحات و مفـاهیم از او اسـتفادة اس ، برخوردار واایی

 :کرد اشاره زیر موارد به توانمی زمینه، ای  در .اوس 

 (،1922) عمـاد  آفتـاب مصـاحب  از کتـاب در (1925) عبـادی  سپهری به نگاهی کتاب در (،1921) شمیسا

 .ســپهری( ســهراب )یادنامــۀ تنهــایی بــا  کتــاب در (،1925) ســیاهپوش و بــودا و ســپهری ســهراب کتــابدر

 بـه تطبیقـی رویکـردی بـا سپهری سهراب عارفانۀ یجویحقیق » عنوان با ایهمقال در (1983) عمران اصفهانی

 رنجبـر  «سـپهری سـهراب «نشـانیِ» شـعرِ عرفـانی نقـد» مقالـۀ در (،1985) شـریفیان  «بودایی و اسالمی عرفان

 قـوام و «سـپهری سـهراب شعر در دنیوی هایبستگی از معاصر انسان رهایی هایراه بررسی» مقالۀ در (،1983)

 سـهراب شـعر بـه ویـوه رویکردی با فارسی شعر هایصوفیانه برخی در تنهایی» مقالۀ رد (،1988) زادهواعظ و

 و سـپهری سـهراب شـعر در «انـدوه» عرفـانیِ مفهـومِ کاربس ِ زمینۀ در که اس  ای  ،ذکر قابل نکتۀ .«سپهری

 یـا نامـهپایـان ،مقالـه کتاب، شده، جستجو که آنجا تا هس  اسالمی عرفان در آنچه با آن انطبا  عدم یا انطبا 

 و اسـ  توجّـه قابـل و بـدیع ،نظـر ایـ  از مقالـه ایـ  و نیـافتیم ،باشد پرداخته موضوع ای  به که دیگری نوشتۀ

 .درخور ،آن اهمّیّ 

 نظری چارچوب و پژوهش روش .5-1

 قـان،محقّ برخـی نظـرِ بـه اسـ . نـاگ یر و ضروری امری ،یقیتطب و ایرشتهمیان قاتیتحق و مطالعات ،امروزه

 برقـراری بـه قائـل سـقراطی(پیشا فیلسو، و پ شک) 1پارمیند  .اس  بوده دانش ای  نخستی ِ خاستگاهِ یونان

 دوّم نیمـۀ بـه ایرشتهمیان مطالعات شکوفایی ،همه ای  با  اس  بوده (تفکّر) فلسفه و )شعر( ادبیّات میان ارتباط

 مرزهـای یسـوآن در ادبیّـات مطالعۀ یعنی ،تطبیقی ادبیّات که اس  قیدهع ای  بر ،2رماک .رسدمی بیستم قرن

 علـوم تـاریخ، فلسـفه، ا،هنرهـ :چـون بشری دانش هایحوزه دیگر با ادبیّات رابطۀ مطالعۀ و خاص کشور یک

 و امجـ ّ صـورت بـه را دانشـی هـر ،پووهشـگران گذشـته، در .(29-22 :1932 ،وندزینی ر.ک:) ...و اجتماعی

 کـه انددهیرسـ نتیجه ای  به» امروزه آنکه حال دادند،می قرار مطالعه مورد دیگر علوم با نآ پیوند به توجّه بدون

 سـایر بـا آن ارتبـاط و فرهنگـی - اجتمـاعی باف  و تودرتو هایشبکه به باید ادبی پدیدة هر کامل درک برای

 :1932 ونـد،ینـیز از نقـل بـه 111 :2/2 ج ،1931 شـیروانی،انو و آتشـی) «کـرد توجّه مختل،[ علوم ]و هنرها
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 یهاشـاخه بـا آن پیوند و ارتباط و رموثّ عواملِ همۀ شناخ ِ بدون ،ادبی مت ِ یک کاملِ شناخ  ،ای بنابر  (25

 پنهـان ناقـدان بـر ایـ  از پـیش که مت  ناشناختۀ زوایای که شودمی سبب مسئله ای  نیس   ممک  دیگر علمی

 هـدفش کـه اسـ  ایرشـتهبینـا دانشـی ،تطبیقـی ادبیّـات نکهیا یعنی سخ   ای ن(.هما) شود روش  ،بود مانده

 جدیـد نقـد در یتحـوّل و بگوینـد تازه سخنی تا اس  انسانی علوم مختل، هایحوزه پووهشگران گردآوردن

 تحلیـلِ و توصـی، بـه تطبیقـی روش بـه ،مقالـه ای  در خشند.ب تازه طراوتی و صفا را انتقاد روح و کنند جادیا

 ضـم ِ در و پرداختـه سـپهری شـعر در (حـ ن ایجادِ عوامل) آن مترادفات و مرادفات و اندوه مفاهیمِ و نمادها

 .شد خواهد استفاده مدخل هر ذیل در عرفان ب رگانِ هایگفته و تعاری، از ها،تحلیل و توضیحات

 موضوع تحليلی پردازش .3
 آن ایجاد اسباب و اسالمی - ایرانی عرفان در اندوه جایگاه .3-5

 عـار، روحـیِ تکامـل موجب و (1)گرفته قرار ت کید مورد بسیار عرفان در و اس  سالک ۀهمیش همراهِ ،هاندو

 شـناخ  موجـب را آن کـه دارد واایـی مقام آنقدر ،عرفا ن د در اندوه .اس  شده معرّفی او دل ماندنِ زنده و

 :1922 انصـاری،) «.نیسـ  مانشـاد هرگـ  ،بشناسـد را خـدا کـه یکس» گوید:می بغدادی نیدجُ دانند.می خدا

 و فـرح ،بـرده بیـرون او قلـب از را انـدوه ،باشد گرفته خشم کسی بر خدا هرگاه که باورند ای  بر برخی (131

 شـده دانسـته خـدا محبّـ  هـاینشانه از انسان قلب در اندوه وجود ،ترتیب ای  به کند.می آن جانشی  را طرب

 قشـیری، ر.ک:) سـتردمـی او قلـب از را انـدوه بـدارد دشـم  و براند خود از را ایبنده خداوند هرگاه و اس 

 اسـ  نقـل غ الـی محمّد امام زا اس . عارفان ن د در اندوه رفیع جایگاه ةدهندنشان ،نگرش ای  .(213 :1985

 عبـداه خواجـه (138 :1922) «.نیسـ  انـدوه از رتـرثمِمُ (خـدا بـه رسیدن راه) راه ای  در که شنا  یقی » که:

، و رفتـه دس  از آنچه برای اس  دنیکش رنج ،ح ن» گوید:می اندوه تعری، در انصاری  بـه آنچـه بـر ت سـّ

 همـان: ر.ک:) پسـندیده آخـرت انـدوهِ و اسـ  ناسـتوده دنیـا اندوهِ قشیری، دید از (72 :1921) «.نیاید دس 

 «.شـودنمـی صـیحه موجـب کـه اسـ  مح  سکوت ،اندوهناکی یا ح ن» ،کبری الدّی نجم اعتقاد به .(211

 بـه تبـدیل محـ ون آهِ ،بگیـرد تشدّ اندوه اگر و شودنمی شنیده سردی آه ج  مح ون انسان از (213 :1928)

 انسـان کـه پیداسـ » .(همـان ر.ک:) آیدمی پدید نشاط و رسدمی آخر به ح ن بعد، ۀمرحل در و شودمی ناله

 وجـود اینکـه بـرای  نـدارد فریـادی و نالـه و کـرده پیدا انسی و ارتباط ،ح ن صف  با حالتی چنی  در مح ون

 بـه دسـ  کـه پیداسـ  ،آورد یرو وی به نشاط هرگاه و اوس  دادن دس  از و محبوب فوت دنبال به ح ن

 (همان) «.اس  افتهی را خود ةگمشد و شده محبوب دام 
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 شـناخ  نیـ  و آن اتکیفیّ و ادنی شناخ  خی د.برمی معرف  و شناخ  از اندوه عرفا، دید از ،کلّی طور به 

 کـه انـدوه ،رو ای  از  شودمی محسوب علم ،شناخ  و معرف  گردد.می اندوه زیادی موجب دو هر خداوند

 .اس  دوانده ریشه ما عرفانی ادبیّات در و یافته واایی مقام عرفا ن د ،اس  معرف  حاصلِ

   معرفت اهل نگاه در خوف .3-5-5

 آنچـه امّـا ،رسـد وی بـه کـه داردمـی امید آینده در که بود چی ی دوستیِ فوتِ»  .اس آینده به ناظر (2)خو،

 بـه مربـوط را خـدا از خـو،ِ ،قشیری (131 :1985 )قشیری، «.ندارد قتعلّ وی به خو، ،بود موجود ،حال اندر

 از خـو، کـه بـدان» .همـان( ر.ک:) دانـدمـی واجـب بنـدگان بر را آن و داندمی آخرت و دنیا در او عقوب 

 و معرفـ ... و اسـ  علـم وی سـبب امّا ،اس  وی ثمرات و اسباب درخور وی فضیل  اس . ب رگ مقامات

 خـو، البتّـه (217 :1952 )غ الـی، «.اسـ  سعادت تخم همۀ ای  و تقوی و ورع و اس  غفل  وی ثمرات امّا

 دارد نظـر آینـده به مرحله ای  در سالک و اس  باقی ارهامّ نفس هنوز که رو ای  از دانندمی سالک حجاب را

 منـازل از را خو، ،الهدایه مصباح صاحب .(131 :1927 سهروردی، ر.ک:) ندارد نظر مستقبل به الوق  اب  و

 اسـ  معطـو، شتـوجّه شاکر، که جه  آن از داند،می شکر مقام تالی را آن و شمردمی آخرت مقامات و

 نـ ولِ امکـانِ ۀمالحظـ بـه خـو، مقـام از کـه آنگاه تا اس  نآ ازمِ ام  طم نین  که» الهی نعم  مالحظۀ به

 هبـ الحصـولممکـ  سـخط توقّع به و کند ازعاج ام  طم نین ِ از را او و فروآید بدلش یانازله سخط و نعم 

 بـر را آن و دانـدمـی ایمـان وجـود هـاینشانه از را خو، وی (982 :1922 کاشانی،) «. و... کشد خو، من لِ

 )همـان: «.بـود را صـفات انمحبّـ» کـه مکـر خـو، و «بود را مؤمنان عوام» که عقوب  خو، اند:دمی گونهدو

 آینـده در بـدی واقعـۀ انتظـار سـبب بـه آن سـوزش و قلـب تـ لّم از عبارت ،خو،» گوید:می عربی اب  (988

 و نمـوده مشـاهده را حق جمال همیشه گیرد، جای قلبش در حق و شود قری  خدا به هرکه معنی، بدی  اس  

 گـاهی رجاسـ . و خو، از بااتر حالش بلکه بود، نخواهد امیدی و تر  او برای چه ندارد  آینده به یتوجّه

 در چـه نیسـ   چنـی  کهحالیدر باشند،نمی معقول که اس  چی هایی بعضی موجب خو، که رودمی گمان

 درسـ  ،ئخـا سوی از ک حر نداش ، وجود رهایی حبّ اگر اس   مستور رهایی و نجات و حبّ خو،،

 (228 :1987 )سعیدی، .«ندارد وجود چی ی خو،، ج  زیرا  آمدینم

 صوفيه و عرفا هایگفته در قبض .3-5-3

 (9)قـب  قشـیری، نگـاه در (.219 :1987 ،عطّـارر.ک: ) انـدکرده تعبیـر «وقـ  بـودن بسته» به را قب  صوفیه،

 هجـویری (.37 همـان: ر.ک:) اسـ  مبتـدیان خاصّ که ددانمی خو، از برتر را آن و عرفا برای اس  حالتی



 1935پایی  ، 29نامۀ ادبیّات تطبیقی، سال ششم، شمارة / کاوش91

 خـو، چـون عارفـان روزگـار انـدر قب  و حجاب... حال  اندر قلوب قب  از بود عبارتی قب » گوید:می

 ممکـ  ایمرحله هر در و اس  حال خو، برخال، قب  بنابرای ،  (215 :1982) «مریدان روزگار اندر باشد

 الـدّی ع  بـاور بـه گذرد.می آن از عار، و اس  مقام خو، که یحال در ،شود وارد سالک و عار، بر اس 

 اصـحابِ» زمـرة در یابـد ارتقـا خـاص محبّـ  مرتبـۀ بـه و کند گذر عام محبّ  مقام از وقتی سالک کاشانی،

 از قـب  وی، نظـر بـه (727 )همـان: «.گیرد فروآمدن او دل بر بسط و قب  حالِ و شود احوال اربابِ و قلوب

 و شـوندمـی برخـوردار رجـا و خـو، از آن جـای بـه و انـدنصـیببـی آن از مبتدیان لذا اس ، حاات جملۀ

 هسـتند  منـدبهـره بقـا و فنـا از عـو  در و ندارنـد آن بـه نیـازی ،انـدکرده گذر احوال مرتبۀ از چون منتهیان

 مفـاهیم از کـدکنی، یشـفیع تعبیـر بـه بسط[ ]و قب  (725 )همان: «.متوسّطان به بود مخصوص» قب  اجرم،

 )همان(. نیس  پذیرامکان دیگری، به توجّهبی ،هرکدام به نسب  معرف  که اس  تصوّ، 1متقابلِ

 آن باب در صوفيه بزرگان آراء و هيبت .3-5-2

 .رسـدمـی قب  به و گذردمی آن از عار، و اس  مقام خو، :که خی دبرمی خو، از نخس  گام در اندوه

 پـس شـود. وارد اسـ  ممک  ایمرتبه هر در یعنی  اس  حال و اوس  انوار و حق از اهیگگاه انقطاعِ ،قب 

 )مسـتملی «.مانـد جـا بـه هیبـ  و برخیـ د خشـی  که اس  آن ،خو،» گوید:می جنید اس . هیب  ،قب  از

 ئـبها هـر و بـود غیبـ  هیب  حقِّ» گوید:می و داندمی قب  از برتر را هیب  ،قشیری (1952 :1925 بخاری،

 او همچنـی  (32 )همـان: «. ایشـان... میـان بود فر  غیب  اندر چنانک باشند متفاوت هیب  اندر پس بود غایب

 دل بـه تعـالی حـق چـون» گوید:می هجویری .(131 همان: ر.ک:) داندمی ایمان و معرف  شرایط از را هیب 

 اهـل هـایویوگـی از را هیبـ  و  (212 )همان: «بود هیب  آن اندر وی نصیبِ جالل، شاهد به کند یتجلّ بنده

 مقـ  بـه را او و خشـمگی  نگـرد درو خـدای کـه ترسد که بود آن مقام بلندتری » .همان( ر.ک:) داندمی فنا

 بنـده بـر جـالل صفات پایۀ بر رب نگاهِ ،هیب  بنابرای ،  (297 :1992 ،عطّار) «کند اعرا  او از و کند گرفتار

 اثـر گاهی اس . قلب در خدا جاللِ مشاهدة اثر هیب ،» گوید:می عربی اب  شود.می او فنای موجب که اس 

 مـانع و اسـ  قلـب در کـردن احتـرام و داشـت  بـ رگ هیبـ  اسـ . جـالل جمالِ خود آن که اس  جمالی

 در اینکـه ج  شود،نمی جدا آن از که اس  ذاتی محبّ، برای مقام ای  شود. توجّه ،معشو  غیر به که شودمی

 حـس. عـالم به بازگش  و شاهد عدم با مگر رود،نمی بی  از و یابدمی شدّت حق، جاللِ صفات تجلّیِ هنگام

 «.(7)نـدیبب چیـ ی قلـب، گـذاردینمـ نهـد،مـی پـا مشـاهدت، بسـاطِ به چون که قلب برای اس  حالتی ،هیب 
                                                           
1. Binary Opposition 



 91/ های عرفان اسالمیدر شعر سهراب سپهری و تطبیق آن با آموزه «اندوه»بررسی مفهوم 

 (1117 :1987 سعیدی،)

 سپهری سهراب شعر در اندوه .3-3

 ،«سـیاهی» ،«شـب» چـونهم نمادهـایی تکـرارِ بـا و دارد بـاایی بسـامدِ ،سـپهری سهراب هایسروده در اندوه

 اهـل و سـالکان اوصا، از ح ن یا اندوه شود.می تداعی هاسروده اکثر در «اشک» و «فنا» ،«دوزخ» ،«تاریکی»

 ابـ عرفـانی منـابع در کـه نحـوی بـه ،داده اختصـاص خـود به واایی و ویوه جایگاه عرفان در و اس  طریق 

 بـر تکیـه بـا کـه جاسـ بـدان تـا عرفـانی مکتوبـات در انـدوه اعتبار و اهمّیّ  شود.می توصیه آن به صراح 

ب  ََّّاللََّّإن َّ» چـون روایاتی  انـدوه، نداشـت  از حتّـی الهـی اولیـاء گـاهی (958 :1928 )میهنـی، «.حبین َّقلب  ََّّکب  ََُّّیح

 کـه نیسـ  آن از مـ  انـدوهِ» گف : که کندمی لنق رابعه قول از ،اانس نفحات در جامی اند.شدهمی غمگی 

 را جـوانمردان نصـیب خرقانی ابوالحس  (217 :1982) «.نیستم اندوهگی  که اس  آن از م  اندوه اندوهگینم،

 نهـاد جـوانمردان نصیب اندوه، خلق  بر را چی ها تعالی حق ،کرد قسم » دانس .می ح ن و اندوه خداوند، از

 معشـو ِ عاشـقِ را موجـودات همـۀ همـدانی القضـات عـی  (279 :1 ج ،1922 ،عطّـار) «.کردند قبول ایشان و

 سـینۀ اگـر» اوس . اندوه و ح ن از مملوّ نی  مخلوقات  یترکوچک سینۀ که داش  اعتقاد و خواندمی حقیقی

( 279 :1922) «.گردانـد رپُـ جهـانی کـه دیـدرآ بـه او سینۀ از خدا عشق ح نِ چندان بشکافی، مورچه کمتری 

 و شـمردندمی رسـتگاری و نجات عوامل از آخرت در و شانمعنوی سفر در سالکان ۀسرمای تنها را اندوه ،ایشان

 «ألجلب َّقلبهبم َّرة َّس بنک َّالحََّّنب  َّع ََّّأان» چـون احـادیثی بـه و خواندنـدمی شکسـتگان و انـدوهگینان دوستدار را خداوند

 را انـدوه ایشـان، کـه آیـدمی دسـ  بـه چنـی  عرفانی ونمت بررسی از کردند.می استناد (28 :1981 )فروزانفر،

 سـپهری اینکـه در .(213 :1985 قشـیری، ر.ک:) انـددانسـته عـار، دل بـودن زنـده دایـل تری مهم از یکی

 پـی رد هـاآن از تعـدادی کـه مختلـ، تحقیقـات در و نیسـ  تردیـد ،داشـته عرفـانی هـایاندیشه و تمایالت

 هـایسـروده تـری مهـم ،«سـب  حجـم» و «مسـافر» ،«آب پـای صـدای» .اس  هشد اثبات موضوع ای  آید،می

 کـه عـار،...» ،اشـعار ایـ  در اسـ . مشـهود او نیعرفـا تفکّـر مبنـای هاآن در که شودمی محسوب سهراب

 مسـتقبل و ماضـی از و اس اب  الوق   کند،می زندگی حال لحظۀ در اس ، معرف  ةجادّ در سفر ،او زندگی

   (19-12 :1921 شمیسا،) «هاس .گذشته شائبۀ بدون نابِ هایدریاف  از سرشار او جان .اس .. بریده

 ایـ  در آنچـه  نـداریم را شـاعر ایـ  هـایسـروده در عرفانی هایاندیشه وجود اثبات قصد ،گفتار ای  در 

 عرفـان بـا آن  مطابقـ عـدم یـا مطابق  و سهراب اشعار در آن بودن تکرارپر و اندوه جایگاه ،اس  مهم مقاله

 شـکل بـه او اتنظریّـ و آرا» کـه: اسـ  معتقـد سـهراب عرفـانِ ورِآبشخ مورد در شمیسا اس . اسالمی اصیلِ
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 مکتـب اسـ . شـبیه موانـا مخصوصـاً و ابـوالخیر ابوسـعید ماننـد ب رگـانی نظریات و ءآرا با محسوسی کامالً

 خراسـان اسـ . اسـالمی و ایرانـی کهـ  هـایی آی و چینی بودایی، افکار از ایآمی ه خود ،عرفان در خراسان

 بـا» :معتقدنـد نظرانصـاحب از برخـی (12 )همان: «.اس  بوده مراوده و تما  در چی  و هند با هاقرن ب رگ

 اسـالمی -ی ایرانـ عرفـان از بیشـتر شـر  عرفـانِ از او ت ثیر که دریاف  توانمی سپهری شعریِ شواهد به توجّه

 از کـه اسـ  فاصـله بـر ت کیـد ،سـهراب شـعر در هـا،آن اعتقـاد به (295 :1982 رسا،پا و )یاحقی «.اس  بوده

 ت کیـد همـواره و نـدارد وجـود فاصله اسالمی عرفان در که یحال در ،شودمی محسوب شر  عرفانِ هاینشانه

 خـاصّ و نـدارد قتعلّ یخاصّ مشرب به سهراب عرفان» که: دارد ت کید عمران اصفهانیِ .همان() اس  وصل بر

 کـامالً نـه و زرتشـتی و مسـیحی عرفـان نـه و اسـ ... دور شـر  و بودایی مح  عرفان مطلقاً نه اوس   خود

 از بعضـی در بـودا فلسـفۀ ،1کلیاشـتورینا نظـر به (91 :1983) «.اس  هاآن همۀ از ایآمی ه بلکه اسالمی، عرفان

 از یکـی شـر ، »... اسـ : عیمـدّ عمـاد  ِحجّـ .(8 :1981) دارد آشکار نفوذ سهراب عرفانی - فلسفی اشعار

 نـوعی گویـد،مـی سخ  آن از سهراب که عرفانی هایاشارت تمام اس ... سهراب عرفانی هایمایهب  برتری 

 ،عبـادی (22 :1922) «.کنـیممـی برخـورد آن بـا شـعر قالـب در کـه اسـ  بـودایی عرفـان از واقعـی دریاف 

 از کنـد،می دفاع غرب مقابل در شر  از که اس  شاعری ،سهراب ،او نظر از .کندمی ابراز معتدل یاظهارنظر

 کنـدمـی ابـراز اسـالمی - ایرانـی تصـوّ، بـه را خود احترام و محبّ  و گویدمی سخ  تحسی  و لذّت با بودا

 حقیقتـی بـه آن از امّـا ،داشـ  مطالعـه شـرقی عرفـان در سهراب اگرچه» اند:گفته تاًینها و  (52 :1925ر.ک: )

 بـه توجّـه بـا (112 :1921 )مقـدادی، «.شـد حفـظ همچنـان حقیقـ  بـا اشفاصله کافکا همانند و نیاف  دس 

 چـون شـاعرانی اشـعار بـه و شـده گرفتـه نظـر در نثر، چه و نظم چه عرفانی، متون در ح ن برای که جایگاهی

 امـروز بـه تـا رفانع در پیدایش آغاز از آن تتحوّا درک باعث و ضروری آن مطالعۀ کرده، سرای  سپهری

 جایگـاهی اسـالمی عرفـان در - اسـ  شـده مطرح مسیحی عرفان در که شکلی به - اندوه ،طرفی از شود.می

 :اسـ  شـده صـحب  شـادی از نی  اسالمی غیر عرفان در شادیس . ،اس  وثو  و ستایش مورد آنچه و ندارد

 داری، کـ، در را هـردو کـه آنگـاه و اژرفـ سـوی به حرکتی تو ۀمراقب و اوج سوی به اس  حرکتی تو وجدِ»

 جشـنی بـه آلـودغم گذرانی از را تو زندگی که اس  ای  م  کار  گرددمی لمبدّ پرشکوه جشنی به تو حیات

 ،روح ، وضـعیّ ایـ  در و اسـ  انسـان درون مقدّ  جنبۀ تنها شادی» (128 :1981 )اشو، «.انمیفرارو پرشکوه

 «.سـازدمـی جـاری روح روی بـه را وجـدش الهـیِ حالـ  همـواره خدا .بردیم سر به خدا با تما  در همیشه

                                                           
1. Klyashtvryna 



 99/ های عرفان اسالمیدر شعر سهراب سپهری و تطبیق آن با آموزه «اندوه»بررسی مفهوم 

 اسـالمی غیـر عرفـان تفاوت امّا ،شودمی سرور به منجر نی  اسالمی عرفان در اندوه البتّه (972 :1928 )توئیچل،

 بایـد حـ ن از مراتبـی ،سـرور بـه رسـیدن بـرای اسـالمی عرفان در که اس  ای  اسالمی عرفان با مقوله ای  در

 وجـود انـدوه بـرای جایگـاهی و اسـ  سرور و وجد ابتدا از اسالمی غیر عرفان در امّا  شود گذاشته سر  پش

 ندارد. اسالمی غیر عرفان زمینۀ سهراب شعر در اندوه ،ای بنابر  ندارد

 سپهری سهراب اشعار در اندوه تکرار .3-3-5

 و مـرگ تـاریکی، غـم، شـب، چـون: یهـایواژه اسـ . سـهراب هایسروده در تکرارشونده احساسی اندوه،

 تنهـا و هیکّـ و جـادّه سـفر، اس . شده جاری شب بستر در هاسروده غالب و شودمی تکرار او اشعار در دوزخ

 بـه آشـنا شاعری عنوان به او اس . سپهری اشعار بارز  خصوصیّ نی  شدن نامعلوم گاه و طوانی راهی رهسپار

 راه البتّـه کنـد مـی بیان اشعارش در را خویش اجتماع سریمُ دردهای و گویدمی سخ  خود زمان ۀجامع دردِ

 ایـ  در  انسـانیّ شـرایط دیگر و مهر و عشق از» ،سهراب باور به آورد.می هاسروده بعضی در را آن از رهایی

 د ندارنـ نشـاط و شـور نیـ  طبیعـی ناچی  ظاهر به هایپدیده ةانداز به حتّی هاانسان نیس . خبری غریب خاک

 )رنجبـر، «.اسـ  کـرده عاطفـه و بصـیرت از عـاری و نـور از خـالی را هـادل کور، را چشمان شهوت و خشم

 در مضـمون... ایـ » رسدمی نظر به امّا  اس  سپهری تفکّر هایمایهب  از یکی ،تنهایی به گرایش (181 :1983

 فکـر بـرای معنوی و کپا خلوتی و سکوت معنی به و بودا هایآموزه و زندگی ت ثیر تح  بیشتر سهراب شعر

 (122 :1988 زاده،واعظ و قوام) «.اس  اشرا  و

 /درهـا ظتلفّـ پریشـانی میـان مـا کـه /نکـرد فکر هیچ و /کشید دراز نورها حوصلۀ پش  و /هیچ لب تا رف  و

 .(712 :1988 )سپهری، ماندیم تنها چقدر /سیب یک خوردن برای

 .(271 )همان: رف می خدا سوی ما اییتنه برون، کوچه از در، به خانه از

 .(912 )همان: اس  تنهایی نشئۀ ،حیات

 هرگـاه چراکـه باشـد  حقیق  به دستیابی عدم ،سپهری هایسروده در اندوه دایل  یترمهم از یکی شاید 

 کـه عـواملی از اسـکویی گـذارد.می ناتمام و کارهنیمه را کش، ای  ناجنس یک حضور ،دهدمی رخ کشفی

 را خـواب کـه م احمینـی» کنـد:مـی یاد «م احمی » عنوان با شوندمی حقیق  به سهراب دستیابی عدم وجبم

 و حقیقـ  کـال، رفتـۀ دسـ  از رشـتۀ و مانـدمـی سـهراب و او... بـا همجنس غیر چی ی آشوبند...می او بر

 - ایرانـی اصـیل عرفـان بـا کـه اس  سهراب اندیشۀ در وصل عدم دیگر، مهمّ دلیل و  (127 :1987) «حسرت

 دارد. مغایرت اسالمی
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 سپهری هایسروده در خوف هاینمونه .3-3-3

 ،سـپهری سـهراب دارد. نظـر آینـده به و س گذرا شود،می عار، دل در اندوه باعث که اس  مقامی ،خو،

 نبایـد ،البتّـه اسـ . سـامدب پر او اشعار در اندوه امّا  دارد بردر را حال زمان بیشتر هایشاندیشه که اس  شاعری

 ادبیّـات بـا منطبـق کـامالً ،بـردمی کار به اشعارفانه اشعار در سهراب که هاییآرایه و ادبیّات که داش  انتظار

 ادبیّـات در کـه اسـ  اصـطالحاتی جملـه از کـودک و خـواب ،مسـافر سـفر، رنـ،، که هرچند باشد. که 

 دیـده او عرفـانی هایسروده در امّا ،بردمی کار به خود عرفانی اشعار در نی  سپهری و رفته به کار که  عرفانی

 بـرای کـه اسـ  مقـامی ،اسـ  شـده خـو، از کـه تعریفـی طبق و گرددبرمی خو، به هیب  از که شودمی

 فـوت و اعمـال عقوب  از که اس  اندوهی خو، ،باا وضیحاتت قطب کرد. عبور آن از باید هیب  به رسیدن

 معبـود. بـه نرسـیدن از تـر  و راه سـختی از ناشی اس  اندوهی موجب ،خو، پس  شودمی ایجاد حق حبّ

 اس : آورده شیاهسروده در را تعبیری چنی  سپهری

 ژرفـای از لیـک /آب در افکندم ساحل از را خویش /سحر گیسوی به بیاوی م تا /برداشتم شب دامان از دس 

 /جـان بـه آتـش ازیـ  سوزممی گرچه /امبگسسته کاروان درای از /را پای نهادم من ل بدی  تا ... /خبربی دریا

 .(21 :1988 سپهری،) امبستهدل سوخت  ی ا بر لیک

 اس . شده شاعر اندوه موجب ،مقصود به نرسیدن از تر  و راه سختی از آگاهی ،سروده ای  در

 گالیـه دارد دوام ایلحظـه قـطف کـه عارفانه لذّت بر و گویدمی هاحال تلوّن از و هالحظه گذر از «دن،» شعر

 اس : یجانگران مایۀ شاعر برای قب  به ورود گویی  کندمی

 بـه یـا /لـذّت از شـده پـر املحظـه مـ / هستی رگ دیوار به نقش شودمی گذراس / دم ای  که فکر ای  زهر

 دنـ،... /،...،دن دن،...، /:زن، پیدرپی زندمی عمر/ شب در زمان گیج ساع  /اس . آلوده غمی زنگار

 .(59-51 همان:)

 انـدوهگی  و اسـ  قـب  فکـر در بـازهم ،هیب  هنگام در و دارد نوسان قب  به خو، از شاعر ،شعر ای  در

 کند:می یاد فریب برای عاملی عنوان به «سیاه مر » از ،دیگر شعری در .شودمی

 مـر  ایـ  /راه از آمـده فـت  رمسـ س /شکسـ  شب بام بلندی از خواندمی /دور هایراه از آمده سیاه یمرغ

 خـوابی /اسـ  گسسـته بنـدی /منقـار یـاری بـه کشد نقشی /پرس غم مر  ای  فریبی پی هردم ... /پرس غم

 ره ایـ  خم از باید حر،بی /اس  برده یاد از /را رن، هایگل شکفت  افسانۀ /سرزمی  رؤیای /اس  شکسته

 .(22-21 همان:) اس  همرد مرزبی شب ای  کنار رنگی /کرد: عبور



 95/ های عرفان اسالمیدر شعر سهراب سپهری و تطبیق آن با آموزه «اندوه»بررسی مفهوم 

 بـه بایـد ،شـب ایـ  زا عبـور بـرای کـه اسـ  معتقـد و گویـدمی آن از گذر و خو، از شاعر ،«وهم» شعر در

 کـه هـاییفریـب  اسـ  نگـران و انـدوهگی  شـودمی خطا موجب که هاییفریب از سهراب برد. پناه سکوت

 اس : شده او خو، موجب

 خوانـدمفرومـی دیوارش و ... /بان، هر ،تپش هر روی به در ش وح س  فروبسته /اس  خواب آلودة جهان

 جهـان /گرانبارسـ  وحشـ  از شـب /!زیسـ  فریـب دارد هـارن، پنهان چه /انگار همهای  میان /گوش در

 حیـرت کـه خلوت  دری /زیس  فریب ری دمی طرح دیگر چه /بیدار: خود وهم در م  و اس  خواب آلودة

 (27-29 همان:) اس ؟ دیوار نقش

 گـذاردن سـر پشـ  برای آمادگی از ناشی که کندمی یاد خو، مقام در خطا اندوهِ و پشیمانی از شاعر گاهی

 اس : خو،

 در نپنداریـدم /بیـدارم ... /شـکفدمـی پشیمانی چشم هایگل /گریدمی اتاقم در ابری /خواندمی /مهتاب مر  

 هـایگـل و /مهتـاب مـر  آهنـ، /شـنوممـی دارم نوناک /کرد خوابم آهسته /بشکسته ایشاخه سایۀ /خواب

 .(87-89 همان:) کنممی پرپر را پشیمانی چشم

 گـاه و اسـ  سـالک لـذّت و رشـد موجـب گـاهی کـه اس  عرفانی نمادی ،خواب ،سهراب هایسروده در

 خطا: و غفل  از پر خوابی

 تصـویر /بیابـان روشـ  هـایشـ  روی  مـ و ... /بـود نوسـان در پایـانبـی بیابان روی /ساع  لنگر دراز سایۀ 

 /شـد آب امزنـدگی هـوایش در و /بـود نوشـیده را دوزخ گرمـی کـه خـوابی /کشـیدممی را کوتاهم خواب

 .(32-31 همان:) رسیدم خودم پایان به م  /یاف  پایان چون که خوابی

 وا  دارد نظـر در را خـو، پایـان قـعوا در «رسـیدم خودم پایان به» که کندمی اعالم شاعر وقتی باا سروده در

 :که کندمی اشاره هیب  مفهوم به شعر انتهای تا و دهدمی ادامه )پرده( بعدی شعر در را مضمون همی 

 /بشـکافند هـادوزخ تـا ... /. یـفرور /!رباهوش صداهای تلخ پایان ... /شدم ویران م  و /شد باز تهی به امپنجره

 سـیاه /بگـذر مـ  هسـتی مـرز از و /را اتجنبشیبی ک ش هم در /گردد رها نگاهم تا /دشون پایانبی هاسایه تا

 (32-37 همان:) !گن، تپشبی سرد

 از اسـ  حجـاب رمـ  کـه ایپرده تا اس  انتظار در و کندمی اشاره توشگیبی از آگاهی به باا شعر در شاعر

 .برخی د چشمانش پیش

 بگیـریم، عمـل مجـازات برای نمادی را لولو و بدانیم میّ معصو رم  را کودک اگر ،«هاشیشه لولوی» شعر در
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 داشـته اشـاره خـو، به تواندمی هاس ،شیشه پش  لولو /ترساند:می مرا مادر گوید:می که شعر خود اعتبار به

 از باشـد حـق شناسـای و عـار، کـه کسی» کندمی اندوه دچار را مبتدی سالک که اس  مقامی خو، باشد.

 و خـو، آنکـه حال ،اس  گشته فانی و محو خود مجازی وجود از که اس  کسی عار، زیرا ترسدنمی حق

 و نامالیمـات وقـوع جهـ  بـه یـا مالیمـات فـوت جهـ  بـه یـا اسـ  صـوری حیات فقدان خاطر به یا تر 

 و فـانی او شـهود نظر در همه ،اس  خو، و تر  موجب هرچه اس  اه فی فناء اهل از او چون و مکروهات

 ترسـدمـی کـه پنداردمی کودکی را خود خو، مرحلۀ در شاعر ،رای ببنا  (959 :1927 اهیجی،) «اس  محو

  ذوب خـود در و گیـردمـی آغـوش در تنـ، را ترسـاننده عامـل همـان ،رسـدمـی هیبـ  و فنا به که زمانی و

 شود:می یکی آن با گویی ،کندمی

 تـوی /تنهـایی هایشب همۀ در را تو /؟ختهیآو در کدام حلقۀ به نگاه  /!آلودمه انسان /پیکرتهی اتا  ای  در

 (118-112 :1988سپهری، ) !هاس شیشه پش  لولو /ترساند:می مرا مادر /امدیده هاشیشه همۀ

 رسـیدن و خـو، از گـذر بارةدر شاعر گمشده(، )لحظۀ بعدی شعر در نی  و آن یانتها تا شعر قسم  ای  از و

 :دگویمی فنا و هیب  به

 .(111-111 همان:) گذش می ژرفی تاریکی در امزندگی ... /بود شده کدر اتاقم مرداب

 و هیبـ  بـه بیـترت بـه که را مضمون همی  ،بعدی شعرهای در شاعر که شد اشاره جه  ای  از سروده ای  به

 :آوردمی «برخورد» شعرِ ضم  در ،دارد ارهاش قب  به سپس

 از شـاید ... /افتـادم راه بـه خـود مـردة در م  و /.بود شده پر مرگ از گودالی /کردم: تماشا روروبه از را خود

 زنـده اضـطرابی در مـ  و /آمـد فـرود اممـرده در نوری ناگهان /بود م  با گمشده انتظاری /گذشتممی بیابانی

 .(123-128 همان:) بود نهاده زمی  به پا خطایی شاید ... /؟بود آمده کجا از ... /شدم

 مقـام از ناشـی همگـی کـه کنـدمـی اشـاره اشـتباهی و خطـا بـه نوعی به بندها تمام پایان در «پاسخبی» عرش در

 اس : خو،

 /:رفـتم درون بـه و /نهـادم تنها در پس در را خودم /رویید انتظارم روشنیِ در دری /پایان و آغازبی تاریکی در

 خودانـهبـی کـه بودم انعکاسی م  و /داش  ساننو ایگمشده جای در امزندگی شاید /؟بودم کجا م  پس ...

  صـدایی امزنـدگی آیـا ... /رفـ یفرومـ بهتـی سـایۀ در رؤیاهـا همۀ پایان در و /زدمی هم به را هاخلوت ۀهم

 خـوابم تـه در /بـود بـرده خـوابم تاریکی در م  و /بود سرگردان انعکاسی روزنبی اتا  در ... /نبود؟ پاسخبی

 مـ  آیـا ... /بود؟ م  تازة خطای هوشیاری ای  آیا /آلود را خوابم خلوت هوشیاری ای  و /کردم پیدا را خودم



 92/ های عرفان اسالمیدر شعر سهراب سپهری و تطبیق آن با آموزه «اندوه»بررسی مفهوم 

-199همـان: ) بـود مانـده تنهـا در پـس در بهتـی /پایـان و آغازبی تاریکی در ... نبودم؟/ خطایی گمشدة سایۀ

195). 

 ... /شـد گشـوده احساسـم یرو بـه کـه ایهپنجـر ایـ  از و بعد لحظۀ از ترسم،می /امکرده گم را خودم اوج 

 تنهـا ،غمـی هـاپلـه ای  روی ... /غمی شبیه ام،ایستاده کاهگلی گنبدی بام روی /پیداس  م  سیاهی ،طر،آن

 .(175 )همان: نشس 

 آن گـذاردن سـر پشـ  سـختیِ و خـو، مرحلـۀ بـه شاعر بگیریم نظر در سلوک رم  را هپلّ باا، شعر در اگر

 :شودمی توصی، نی  )همراه( دیگر شعری در ،مفهوم ای   دارد اشاره

 /.تنهـا شـنوی؟مـی رفـتم،می تنها /بود پر پیوندها ری ش طنی  از املحظه ... /بود رفته تاریکی به هایمستاره همۀ

 نـاکغم عبـور درهـا /کشـیدندمی را تصویرم انتظار هاآیینه /بودم افتاده راه به کودکی زمرد با  شادابی از م 

 .(158 )همان: جستندمی مرا

 انـدوه بـه اشـاره برای سپهری که هستند رم هایی همگی غم، و تجرّد و تنهایی دادن، دس  از تاریکی، انتظار،

 برد.می کار به قب  گاه و خو، مرحلۀ در

 اسـ / بینایی ةقطر پرنده چشم در /.اس  پر و بال فراموشی پرواز، و پرنده میان /.اس  بیهوده هاچم  وسوسۀ

 .(132 )همان: اس  غمناک دگرگونی .افتدیفروم میوه .رودمی باا به ساقه

 .دانـدمـی غمنـاک را دگرگـونی و کنـدمـی استفاده خو، بیان برای خود خاص ادبیّات از شاعر هم نجایا در

 کند:می یاد گریست  خندان و رؤیاها بریدن سر چون عناوینی با خو، از سهراب یگاه

 ،لـرزان /دیـد فـرو نیـایش در را مـا و آمـد فـرود آذرخشـی ... /بریـدیم سـر را رؤیاها رم ، پهناور رود لب بر

 .(133 )همان: گریستیم ،خندان گریستیم.

 از وقتـی و گـذاردمـی ارج را مقام ای  در درن، گویی و اس  قائل زیادی اصال  ،خو، مقام برای سپهری

 اس : برده سر به خو، در زیادی مدت که اس  ،معتر یعنی کندمی یاد اندوه رسیدن

 هسـتۀ /مـنم کـه کـ  نیمه دو را وهم بشک ، را درها ،بشتاب /اینجاس  تیرگی خرم  که بتاب و برافک  را بام

 اسـ / بسـته آشـتی روزن و ایـمرنجانده را خویش که دیریس  /اس  دهیرس که بچی  مرا اندوه /سیاه بار ای 

 .(211-211 همان:) اممانده جدا که رسان م  برتر خرةص به بر، سو بدان مرا

 کـه اسـ  امیـدوار فقـط و اسـ  نرفته مقام ای  از بااتر و کرده درن، خو، در که کندمی عنوان شاعر گاه

 بگذرد: مقام ای  از بتواند
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 /کنـیم؟ چـه هـاروزن شـبیخون با ،نابیم شبانۀ جویای /کنیم؟ چه هاگل هجوم با خورشیدیم، بی صبحی پی در

 /نشسـ ؟ خواهـد هـاسایه در ،ما جای بر غمی آیا و گذریممی ما ... /نرسید باا میوة به ما دس  ،با  یسوآن

 .(218 )همان: افکند ما سبد در را برتر گل ،آخری  ساقۀ ،جایی شاید نی، سایۀ از برویم

 برگـیبـی چشـم، بیـداری نگـاه: انـدوه اندوه. آن.../ ۀنوشاب ... /.گلی جویای ،سوآن ،سو یا وهم. .../ پهنۀ در

 .(222 )همان: هرا  نیروی همراه  به و بدرود ... دیگر/ باغی به و دوس  ای دیگر، سفری دس .../

 کند:می ترغیب ،رفت  خو، از برتر به گاهی و

 بـ رگ. هـرا  و مانـد خـواهی تو ... /نیس . روش  خدا دریچۀ و ریخ  نخواهد شاخه از شب ،مپای بیهوده

 شـیار ،مـاهی گـردش کـه شـو راهـی /کـرد شـب را زمـی  ،گلـی وهم که برخی  ... غم/ پیچک و نگاه ستون

 .(227 )همان: نهاد خود پی در اندوهی

 «:چند» شعر مانند ،رسدمی هیب  به قب  بدون و گذردمی سریع خو، از دیگر، هایسروده بعضی در

 لـرزش بـر نگـر، تابنـده مهتـاب، /!آب در مـ  پرتو صد ها:م  دگر و م  ای بگشایید، پنجره آیید، اینجاس ،

 (.228-222 همان:) مرگ جادّة ،م  اندیشۀ برگ،

 اس : دمردّ آن از فراتر و خو، بی  شاعر نی  گاهی

 ،شـکفدمـی ایـ  /چیسـ ؟ هازمان انبوه چیس ؟ هاآن چه، هاای  برگ. زیبایی سوآن مرگ، تاریکی سو یا

 نـردة بـر .خوابی پیچک هیچم: م  تابی.می محرابی، پرتو /.دارد دریا وحش  ،گذردمی آن .دارد تماشا تر 

 .(291 )همان: پیچممی تو اندوه

 دیگر: حال به امید بدون افسوسی و گویدمی خو، از فقط هم گاهی

 ،دگـر دشـ  در /.پویممی بادم: م  پایم.می کوهم: م  /رف ، ابری اندوهم. به زنده م  باد: نوشم افتاد، برگ

 .(297 )همان: بویممی آیم،می ،بروید چو افسوسی گل

 کند:می یاد شیطان فریب از و رودمی خو، از ناشی اندوه استقبال به گاهی البتّه

 مـا ... /.آورد «نـا» ز مـوده آمـد، پیک ،آمد پیک گل، افشان بروب، خانه /آورد. خدا اندوه بگشا، در آمد، باد

-292 )همـان: آورد شـما تـر  /،بـرد را ما حیرت /آمد مرگ /.آورد ما لب بر را شیطان خندة ،آمد او ،هخفت

298). 

 نگـران: شـیطان وا، هاگل سب ، درختان ،جادّه در /.رف می خدا سوی ما تنهایی برون، کوچه از در، به خانه از

 .(271 )همان: اندیشه



 93/ های عرفان اسالمیدر شعر سهراب سپهری و تطبیق آن با آموزه «اندوه»بررسی مفهوم 

 کـه کنـدمی یاد اندوه عامل عنوان به شیطان وجود از و کندیم یاد فنا زا شیطان و اندیشه به اشاره از پس شاعر

 اس : خو، به مستقیم اشارة

زم مـه /.خـواب در سیا خاک /.آب لب شیطان بنمود: غمی نقش ،رود آیینۀ /ناگاه ... /.بود تک تنها، شیطان،

 .(251 همان:) بردمی رازی رف ،می بادی مرد.می ای

 کند:می برگیبی به سرزنش را خود و گویدمی خو، در ندنما از نی  گاهی

 کشـ ، خوشـۀ یـک هنـوز و ... /.رفـ  و آمـد روز /.شـد فـردا ،شد وا چپرها گرد از شب رشتۀ تا ماندیم ما 

 حناهـا، بـه پیچیـد، چپرهـا به وار،پیچک ،تاریکی /بار ه اران و روز ه اران و /.نه رسیدن یاد نه، چیدن درخور

 .(252 )همان: افراها

 تصـویر بـه خـواب در را خـود صراحتاً چون ولی ،کندمی اشاره خوشه یک رسیدن به شعر ای  یانتها در یو

 اس : نبوده شاعر آنِ از رسیده خوشۀ ای  که پیداس  ،کشدمی

 .()همان پیام لرزان ساقۀ ما: بیداری پرش آواز /.چید مرغی رسید، خوشه یک خواب، در ما ،شبی پایان

 بـه و آغـازدمـی خـو، از شـاعر اسـ . معنـوی ترقّی یتمنّا پیداس  نامش از که گونههمان «نیایش» شعر در

 دارد: فنا آرزوی و تمنّا و رسدمی قب 

 خـورد در خیـ د سـرودی کـه باشـد /مـا لـب بـر بنشـان کـ ، لبخندی مهرت از /.رن،بی نیایش و تاببی ما

 .(225 )همان: تو نیوشیدن

 داش : خو، از  رفت بیرون به امید تواننمی دیگر ،دیآیم انیم به سخ  خطا گوارایی از که زمانی و

 بـوی کو پیکرها، سختی کو ماندم: جدا و  دانایی شب /.زیس  گردش ها،تباهی بوی خطا، گاهیب گوارایی و

 (228 )همان: ؟هاپری بعدبی چینۀ زمی ،

 کند:می تجربه را قب  و خو، و پویدمی ره که اس  سالکی ،شاعر ،«مسافر» شعر در

 /عشـق تنهـا عشـق، و ... /«.اس  تنهایی نشئۀ ،حیات /!قشنگی هایسیب چه» /افتاد: می  روی به مسافر مرد نگاه

 )همـان: .نـوش ایـ  دهـدمی اکسیر خالص صدای /اندوه؟ نوشداروی و ... /،برد هازندگی اندوه وسع  به مرا

 همیشـه ببـی  ... (912 )همـان: مانـد خواهـد ناتمـام قـدم نشـان کجـا /بـرد؟می کجا به سفر مرا ... /(912-919

 از رسـدمـی مـرگ قدم نرمی به /،خواب هوشیاری انگار ،چی ی همیشه /.احسا  صورت روی اس  خراشی

 .(921-913 همان:) پش 

 اس : نومید امّا ،کند عبور خو، از باید که داندمی شاعر گاهی
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 ای /امّـا /کـرد /دنبـال /سـپید مـت  تـا /را روای  رد و /بود باید /،بود باید که پیداس  /هس  درخ  که وقتی

 (725 )همان: !ملعون ی  

 سپهری هایسروده در قبض .3-3-2

 از گـاهیگـاه غفلـ ِ از ناشـی و شـودمی مرید عار ِ ،سلوک مراحل همۀ در که اس  حالی به اشاره ،قب 

 قسـم  در کـه نهوگهمان امّا ،شودمی دیده قب  عرفانی حال  از سخ  ،سهراب هایسروده در اس . معبود

 :اس  متفاوت که  عرفانی متون با او ادبیّات و اصطالحات ،شد اشاره آن به خو،

 .(91 همان:) نور از نصیببی چراغم و /سرد اجاقم ماند دیرگاهی

ایـ  نیـ  انتهـا تـا و نبـوده  یچنـ یا ابتـدا از که کندمی متبادر ذه  به را مفهوم ای  «دیرگاهی» آوردن با شاعر

 دارد. اشاره قب  به خاص بیان ای  با و اس  نمانده گونه

 اس : آن بازگش  برای ،انتظار و رفته دس  از فرص ِ اندوهِ ،شاعر برای قب 

 فکـر رد گیـرد جـان کـه تا /گذرد لحظه پیِ باید لحظه /.تمام گش  ایقصّه /.رف  ک، از فرصتی /... دن،

 .(52 همان:) دوام

  ار خـوابش تصـویر ،اسـ  کـرده تجربـه را هیبـ  کـه شـودمی قب  دچار هنگامی سپهری ،«ادبودی» شعر در

 رباید:می او از را آن وق  امّا ،تپدمی ابدی  در هایشرگ که تصویری  کشدمی

 /.نبـود چیـ ی بیابـان روش  هایش  بر /گذش  م  ۀگرفت جان تصویر روی از /ساع  لنگر سایۀ که میگاهن

 .(39 )همان: دویدمی دنبالش به انسانی نگاه و ...

 و ... /کـه؟ برای ،پیدا /.شدممی پیدا اتاقم ژر، تاریکی در /گرفتممی جا طرحی در م  و /گذش می وزشی

 .(112 همان:) بود شده گم آنی /کاوم:می را مکان بیهوده چه م 

 کند:می تعبیر وابخ به قب  و بسط از ،شاعر گاهی

 را اشسـایه دسـتی /افتـادفرو امپنجره خاکستری درخ  از برگی /:گذش  لحظهکی /دراز هایلحظه از پس

 در کـه /بـودم نگشـوده را چشـمانم م  هنوز و /.بس  یخ ساع  مرداب در لنگری و /برچید وجودم روی از

 .(192 همان:) لغ یدم دیگر خوابی

 خواند:می «خورشید گرفت » را قب  و کندمی یاد «دیری  م » عنوان با قب  از پیش مرحلۀ از شاعر گاه

 گـرفت  اقاقیـا، درخـ  ایـ  آفتـاب - سـایه در /شـد خـاموش سـفالی سـب  هـایشـبکه ای  روی «دیری  م »

 .(172 )همان: کرد تماشا شیری  ترسی در را یدخورش



 71/ های عرفان اسالمیدر شعر سهراب سپهری و تطبیق آن با آموزه «اندوه»بررسی مفهوم 

 داند:می قب  را رؤیا اتمام و بیداری ،دیگر ایسروده در و

 غبـار بـا /آمیـ دمی هاشانیپر مو و حوریان صدای و /،خاکستر ز باا رودمی گردی خورشید، گردونۀ پس در

 .(152 )همان: نوشید را نور بخار رؤیا روزن ... /.بیداری درهای شد باز /:نیلوفر هایگل آبی

 اس : قب  حال  از کیحا نی  ،درخور جایگاهِ به رسیدن انتظارِ و معرف  داشت  به بودن قائل

 .(122 )همان: کشدمی انتظار را زنبور سنگینی ،گلبرگ /اندکرده گم را پرواز سایۀ ،هابال

 .(181 )همان: سبوییم انتظار در و آبیم تراوش /.ایمپرنده راه به چشم و پروازیم

 فنـا مقـام بـه انتهـا در کـه دارد اشـاره قب  به و گویدمی ،باشد باید که آنی نبودنِ از «پگاه دروگران» شعر در

 خوشـه کـه تصـویر ایـ  توصی، و روندمی اشرسیده خوشۀ چیدن برای دروگران گویدمی چراکه  رسدمی

 اس : عرفانی طریقی طی از حاکی خود ،انددیده رؤیا در دروگران را

 رسـند:سـرمی روروبه جادّة از دروگران ،پگاه /.نیس  تو راه به چشمم و گش  یبازنخواه تو .س ا تهی جادّه

 .(131 )همان: انددیده رؤیا به را هایمخوشه رسیدگی

 داند:می قب  نوعی را زمی  به هبوط و خالق از جدایی دیگر، شعری در

 )همـان: شدی خدا و رفتی باا تو /.شدم بنده و آمدم خاک به م  /:شدیم جدا ستیغ از /.تنهاتر ،ترهم به هرچه

133). 

 اس : شده گم «آنی» که داندمی قب  حال در شاعر

 کـوزه تـابم. مـ  ،پـیچم مـ  :گسسـ  رشـته /.رفـ  ما بی /،رف  تنها رهرو ای  /.رف  باا چشمی از خوابی

 (292 )همان: کو؟ دریا ،آمد موج کو؟ هالب لبخند، ای  کجا؟ آیینه ،پیدا نقشی ... /.آبم م  :شکس 

 رسد:می هیب  به و ازدآغمی قب  از شاعر «باد تنها» شعر در

 شـد پـر بود، تنها ،رف  مرغی /.بپو بستهلب :آمد ندا و /؟«او درة» ،«م  نه» اوج کو ها؟دیدن ها،پریدن مرز کو

 .(252 -252 )همان: باد تنها تنهایی باد، گوارا تو بر :آمد ندا و /شگف  جام

 معتـر، خـود هـایقابلیّـ  به اس  قب  حال در چون و شماردمی را خود هایقابلیّ  شاعر «نیایش» شعر در

  نشـان کـه آوردمـی ییتمنّـا هـا،قابلیّـ  یـادآوری از پـس و اسـ  نشسـته بسـط و گشایش انتظار به امّا ،اس 

 :اس  شده آرزو و تمنّا برایش اکنون و داشته یدسترس قبالً آرزو و تمنّا آن به شاعر دهدمی

-225 همـان:) ...چنگـیم مـا ... /.کـرد گـم ره بینـایی ... /.دگرگونی انبوه لجنگ ما ... /.تماشاییم پنهان هستۀ ما

222). 
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 کنـدمـی اشـاره و دشکمی تصویر به ،ترک از یناگ یر و بودن دچار حال  همچون را قب  ،«مسافر» شعر در

 نیس : یریگ  ،قب  به ابتال از که

 نـازک فکـر چـه /.باشـد بیکـران دریـای آبـی دچـار کوچـک، مـاهی کـه اگـر /تنهاسـ  چه که ک  فکر و

 حـال بـه خوشـا /.اشیاسـ  وحـدت رد بـه محـوی اشارة غم و /.اس  گیاه نگاه پوشیدة متبسّ غم و /!غمناکی

 ایفاصـله همیشـه /،نیسـ  ممک  وصل ،نه /.هاس آن شانۀ روی نور منبسط دس  و /نورند عاشق که گیاهان

 .(917-919 همان:) هس 

  آرزو قالــب در را قــب  و گویــدمــی ،آمــد خواهــد کــه روزی و آرزوهــا از شــاعر ،«اهر در پیــامی» شــعر در

 ری د:می

 ای :درداد خــواهم صــدا و /.ریخــ  خــواهم نــور ،هــارگ در /آورد خــواهم پیــامی و آمــد خــواهم /روزی

 .(975-977 همان:) خورشید سرخ سیب آوردم، سیب واب!خ پر سبدهاتان

 دهد:می هشدار را آن امّا ،دبرنمی سر به قب  در شاعر گاهی

 مـ  دل در ... /.کـوه پـس از درسـسـر ،انـدوهی نکنـد /!اسـ  هوشـیار تـنم انـدازه چه و /امروز سب م چه م 

 .(952 )همان: صب  دم خواب مثل نور، بیشۀ کی مثل ،س چی ی

 دارد: اشاره قب  به سهراب شعر در ،«ع یم » گاهی

 هـاشـ  زادیآ اتیقـ مـ  /.دیـدممی شمنقّ سفرهای خواب و /ردمکمی بازی ع یم  مرطوب هایش  با م 

 .(727 )همان: بودم دلتن، م  /.بودم

 مانـدمـی تنهـا انـدوه/ دقیـق هندسـۀ در /تکامـل انگشـ  /وقـ آن /شدمی خاکی عروج زانوی ... /گاهی امّا

 .(791-791 )همان:

 اس : نومیدانه قب  به نگاهش گاهی

 )همـان: ریـ دمـی تـو هـایبـال از اشـکال تاریک ارث /غری ه لطی، تکان با /!واقعیّ  از بااتر رفته کمی ای

792). 

  آغـاز کـودکی گـذران بـا سـهراب نظـر از قـب  گـاهی و اسـ  معصومیّ  و پاکی رم  ،عرفان در کودک

 شود:می

 نآ رخـ  پـی حسـرت، خـیس /!تناسـب از پـیش پاک پریشانی بهش  ای /.ارقام هیاهوی میان آمد کودک

 کـم ادراک لبخنـد زنو /.دویـد فراغ  سط  به ارتعاشی /.باا رف  خطا هایپله از کودک /.شتابممی روزها



 79/ های عرفان اسالمیدر شعر سهراب سپهری و تطبیق آن با آموزه «اندوه»بررسی مفهوم 

 .(752 )همان: شد

 سپهری هایسروده در هيبت .3-3-3

 اس : پرداخته آن به گونهبدی  اشعارش، در سهراب و اس  خداوند جالل صفات در فنا به رسیدن ،هیب 

 ...آویـ م ،دارد لـذّت رنـ، /یـ چ همهآن در که لحظه همی  دیوار به تا /خی مبرمی تند ... /.گذردمی هالحظه

 .(52-51 همان:)

 و انـدازدمـی نقـش گـذردمـی کـه ایلحظـه پیکر بر انگشتانش با چراکه  اس  ناامید هیب  در ماندن از شاعر

 شود:می قب  وارد سریع و آوردمی گذرا خیلی را هیب  ،شاعر «یادبود» شعر در دهد.می ک، از را فرص 

 تصـویرم ... /.بود کرده گم خودش به  در را ساع  لنگر نوسان چشمانم و /کشیدممی را خوابم تصویر م  

 خـوابم زنـدة تصـویر کنار در م  و ... /.گشود دهان م  هستی در ایحفره ... /.بود شده گم چی ی /کشیدم را

 .(39-32 همان:) تپیدمی ابدی  در هایشرگ که تصویری /،بودم

 شود:می فنا و کشدمی آغوش به را هایشتر  که اس  «هاشیشه لولوی» شعر در شاعر

 از آلـودمـه انسـان /.بگشـایم رویـ  بـه را پنجره بگذار ... /.بخ یم هامانسایه در بیا /،آ پیش !سرگردان لولوی

 /هـاشیشـه لولـوی /:خـ یفرور و  شکسـ پنجـره شیشـۀ /.پریـد سویم گریان و /گذش  کاشی حو  روی

 .(113-118 همان:) بود شکسته عمرش شیشۀ

 اس : شاعر گمشدة لحظۀ ،هیب  گاهی

 مـ  در زمان ... /.افتاد تپش از هایمرگ ... /بود ایشده رها زیبایی /.وزید درون به فانوسش با او و /شد باز در

 .(111 )همان: بودم ایبرهنه شور /.گذش نمی

 :اس  کرده تجربه بودن هستی از فراتر و نیازیبی ۀمثاب به را هیب  ،«پرواز از برتر» شعر رد ،سپهری

 /.اسـ  مانـده تنهـا پـرش و بـال خواب در پرنده /.آلودگی ،رفت  اس . آلودگی ،نوسان اس . آلودگی نور،

 را قفـس اشیسرشـار /.اسـ  گرفتـه یشـیپ هـاشاخه بم و زیر بر سرودش /.راندمی را هامیوه پرتو چشمانش

 .(132 )همان: اس  تاببی قفس دریچۀ شکند:می را هوا نسیم، /.لرزاندمی

 آید:می آن غیر عالمی و حالی با مقایسه مقام در گاهی ،سهراب زبان از فنا و هیب  وص،

 ۀلکّـ ایـ  ،نـی ... /.روان پـرواز هـوش، خاموشـی ،ایوان اینجا /.درهاس  خدا به ،بهش  به ،نیلوفرهاس  آنجا

 .(228 )همان: شما و بود ما نبود، افسانه .تو و بودم م  نبود، پروانه سبک، دود ای  ،رن،

 از بـود، گیـاهی هم اد نی، /رف ؟می هوا به مرغی پری: آواز /.خواب و آمد کوه /.سراب و بیابان و آمد خار
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 .(272 )همان: رف می ما تنهایی :نگران شیطان ،جایی /.روز و شدمی شب /.رف می گیا پیش

 داند:می چراها و چون ستردن در را فنا شاعر گاهی

  «شـما» و «مـا» و «مـ » مـوج هـم ،بـرمـی «چـرا» دود هم .روبمی صدا جاپای بشک ، سخ  درهای انگی ، باد

 .(277 )همان: بنشان گل بنشان، گل چشمم در رؤیا زی  بنشان، پل رنگیبی الۀ تا مشب ز /.برمی

 در .اسـ  کـرده تجربـه هم را انس بلکه رسیده هیب  به تنها نه که کندمی رتصوی را عارفی «تماشا سورة» شعر

 اس : آشکار هیب  ،شعر ای  سرتاسر

 پیـک قـدم صـدای بـه ،را آنـان م  و ... /.تابدمی شما رفتار به بگشایید در اگر که /شماس  درگاه لب آفتابی

 بـدیا شـور بیشـۀ وزش در صـورتش /بـاغی ببینـد چـوب حافظـۀ در هرکـه :گفـتم آنان به و ... /دادم بشارت

 .(981-981 همان:) ماند خواهد

 دهد:می بشارت هیب  به گاهی و

 خواهـد خـدا تماشـای دور پیچکـی ... /.شـد خواهد باز /کلمات سم  به رو /عجیب خواب یک در امشب/

 .(722–721 همان:) پوسید دخواه زمان زهد ریشۀ /.رف  خواهد سر ،راز /.پیچید

 هنتيج .2
 حـ ن دایـل بـا سـهراب عرفانی هایسروده مطابق  سپهری، سهراب هایسروده بررسی و پووهش پرسش به توجّه با

 شـد. ذکر عرفان در ح ن دایل به توجّه با شعری شواهد و دیرس اثبات به مطابق  ای  و شد دهیسنج عرفان در ()اندوه

 مـت  در که گونههمان شد. ثاب  اسالمی عرفان با هاسروده کامل مطابق  عدم و دیرس اثبات به هم یقتحق فرضیۀ ،البتّه

 در سـهراب اسـ . خو، کندمی خودنمایی بیشتر او شعر در آنچه و اس  متفاوت قدما با سپهری بیان نحوة ،شد اشاره

 عرفـان با او هایسروده کامل مطابق  عدم برای لیلد تری مهم ای  که داندنمی ممک  را وصل هایشسروده از ایپاره

 دیگـری محکـم دلیـل خـود ایـ  و اس  حقیق  به دستیابی از ناامید ها،سروده از ایپاره در او طرفی از اس . اسالمی

 ،روی هـر بـه کنـد.مـی پیـدا دسـ  حقیقـ  به عار، ،اصیل عرفان در که حالی در ،اس  تحقیق فرضیۀ ت یید بر مبنی

 وجـود تفـاوتی او نگـرش در امّـا ،اس  منطبق اسالمی - ایرانی عرفان با و دارد عرفانی هایزمینه سپهری شعر در دوهان

 کند.نمی ممک  را اسالمی ناب عرفان با کامل انطبا  که دارد

 هانوشتپی .3
 شـاعران نگـاه در اروپاسـ ، در تیسـمرمان مکتـب مهـمّ هـایویوگـی از یکـی که و...( ماتم )ح ن، آن مترادفات و اندوه و غم (1)

 ایـ  اسـ   بـوده برخـوردار خـاص اعتبـاری و ارج از امـروز به تا گذشته از اسالمی و ایرانی مسلکعار، شاعران ویوههب و ایرانی

 عـو  دیگـری شـادی هـیچ بـا و آن صـاحب بـرای افتخـار مایـۀ و امیـدواری بـا همراه و  شیری بسیار و اس  عشق غمِ غالباً غم،
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 دهیم:می نشان عرب و ایرانی مطرح شاعران شعر از هایینمونه در را اندیشه ای  تبلور .شودمین

ـــــقان  ـــــی عاش ـــــه هم ـــــان ب ـــــد ج  بخرن
 

ـــــــــدُهِ  ـــــــــۀ عشـــــــــقِ اَن ـــــــــو جاودان  ت
 

 (1111 :1922 ،)سنایی

 تــــو انــــدوه جــــ  نیســــ  کــــارم هــــیچ

 

ــــــته شــــــب و روز  ــــــوام کــــــار در پیوس  ت

 

 (928 :1921 ،عطّار)

 شــادم بــدی  مــ  و قعشــ از حاصــلم اســ  غــم

 

 هـیچ غـم غمـم، از نیس  غمم، هس  گرچه که 
 

 (111 :1927 ،کرمانی )خواجوی

ــدُهِ مــالل ز ترســد هرکــه ــه عشــقش اَن  حــالل ن

 

ـــَ   ـــا رِس ـــدمش، و م ـــا ق ـــب ی ـــا ل ـــنش و م  ده

 

 (131 :1931 ،)حافظ

 و معاصـی از شـرم سلوک، ارباب ن دِ اند.کرده معنی ترسناک و هراسناک ،داشت  بیم شدن، بیمناک ترسیدن، تر ، را خو، (2)

 از اسـ  حـالی بیـانِ کـه دهدمی نشان خداوند از را دانشمندان خشی ِ «لماءالعحََّّه َّباد َّع ََّّ م ََّّهللاَّ ش َّی ََّّاانَّ» آیۀ اس . آن از ت لّم و مناهی

 و فارسـی شـعر در .(222 :1987 سـعیدی،ر.ک: ) اسـ  عبـادات جمیـعِ معنیِ ،تقوا و اس  تقوا حقیق ِ اسمِ ،خو، و خو، مقام

 کنیم:می اکتفا مقام ای  در بی  چند ذکر به که یافتیم موضوع ای  در فراوانی هاینمونه عربی،

ـــــو، ـــــ ، خ ـــــ  از چیس ـــــدن آزاد ام  آم

 

ـــــــدن بهشـــــــ ِ در  ـــــــاد ع ـــــــدن ناش  آم
 

 (727 :1982 ،عطّار)

ـــــــ ل هســـــــ  تخـــــــافوا ا ـــــــان نُ  خایف

ـــــه ـــــد هرک ـــــر ترس ـــــ  ورا م ـــــد ایم  کنن
 متـــر  یگـــوی چــون نیســـ  خـــوفش آنکــه

 

ـــــ   ـــــور هس ـــــرای از درخ ـــــای، ب  آن خ

 کننـــــــد ســــــاک  را ترســــــنده دلِ مــــــر

  در  محتــــاج او نیســــ  دهــــی؟ چــــه در 
 

 (1/88 :1925 )مولوی،
 داری آن امیــد اگـر کـ  ایمـ  هجـرم خـو، ز 

 

ــه  ــم از ک ــان چش ــدای  بداندیش ــان خ  دارد درام
 

 (82 :1931 ،)حافظ 

َّل لثّبببببببببببببببهبا َّاحرنببببببببببببببب  َّالَّاحرنببببببببببببببب  
َّمنهبببببببباَّتحَّنلببببببببَّق بببببببب َّمبببببببب ريَّکبببببببب ََّّّو

َّ

َّل لع قببببببببببببببببببا َّاحرنبببببببببببببببببب  َّولکببببببببببببببببببّ ََّّ
لعبببببببب ا َّيوجبببببببب َّملبببببببب و  ََّّسببببببببهب  َِّب 

َّ

َّ(863َّ:4831َّ،سعی ي)
 عذاب به اشتیاقم لذّت ج  رسیدم، بدان خواستمیم هرچه م  عقاب. و عذاب برای بلکه پاداش، برای نه امّا خواهم یم )ترجمه:

 (.اس  مالَ آن و

 و گـرفت  جـان ،گـرفت  دسـ  بـه ،گـرفت  پنجـه لغویِ معانی قب ، طالحاص ذیل عربی، اب  عرفانیِ اصطالحات فرهن، در (9)
 وحشـ  موجـب آنچـه بـه کندمی اشاره که واردی سبب به وق  گرفت  و داشت  دس  در خداوند، به قب  .اس  آمده میرانیدن

 و گیـردمـی صـورت سالک از سطب حال در ادبیبی سبب به بسط از بعد بیشتر و بسط مقابل  هاآن مانند و هجران و منع از شودمی
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 ،یابنـدمـی قتحقّـ نفـس مقـام در کـه گیرندمی قتعلّ مخو، و مکروه امر به رجا و خو، که اس  ای  رجا و خو، و دو آن فر 
 ندارند. ارتباطی آینده به و دارند قتعلّ حاضر وق  به بسط و قب  ولی
 گوید:می مورد ای  در عربی اب 

َّمعلببببببببببببببهب َّالقببببببببببببببب  ََّّانََّّشبببببببببببببب  ََّّال
بببببببببببببببر هَّلنبببببببببببببباَّمعلهبمبببببببببببببببا ََّّل ببببببببببببببی  َّوَّ َّس 

َّ

 مفهبببببببببببببببببببهب َّفببببببببببببببببببباالمرحََّّ اتببببببببببببببببببب َّيفَّ

ّ ََّّلک نّببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب   معلبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببهب َّلل 
َّ

َّ(4831َّ:606،َّي)سعی 
 ،نیس  مشخّص ما برای رازش اس . مفهوم و مشخّص امری پس اس ، معلوم ذاتاً گرفتگی و قب  که نیس  یشکّ :)ترجمه

 (اس . آشکار و معلوم خدا برای لک 
 :اس  آمده فارسی شعر در و

ـــــاه ـــــمِ زا گ ـــــب ، زخ ـــــ  ق ـــــدم پس  ش

 

ـــــدم هســـــ  بســـــط، لطـــــ،ِ از گـــــاه   ش
 

 (28 :1912 )سنایی،

ـــب  ـــ ، ق ـــان از چیس ـــ  دل و ج ـــاخت  ت  س
 

ــــــه  ــــــوراخِ در خان ــــــاخت  ســــــوزن، س  س
 

 (727 :1982 ،عطّار)

ــــون  راهــــرو ای آیــــدت قبضــــی کــــه چ

 

ــــــس ســــــ تو صــــــالح آن   مشــــــو دلآیِ
 

 (9/212 :1925 )مولوی،

 که اس  آمده هاآن دواوی  در فراوانی شواهد عرب، و ایرانی مسلکِعار، شاعرانِ نگاه در آن اهمّیّ  و «هیب » بارةدر (7)
 شود:می اکتفا نمونه چند ذکر به کالم اطالۀ از دوری جه 

ـــه ـــایی چ ـــ  دری ـــ ، اس ـــ  ای ـــ ِ ک  آن هیب

 

 شــــد دگــــر رنگــــی ســــاعتی هــــر جهــــان، 
 

 (133 :1921 ،عطّار)

 همـــــدگر ضـــــدّ هســـــ  هیبـــــ  و مِهـــــر

ـــ ِ ـــقّ هیب ـــ ح ـــ ،  اس ـــق از ای ـــ  خل  نیس

 

ـــ   ـــد، را ضـــد دو ای ـــدر جمـــع دی  جگـــر... ان

  نیســــ  دلــــق صــــاحب مــــردِ ایــــ  هیبــــ ِ
 

 (88-1/82 :1925 )مولوی،
 گلـ ار دری  خندیخوش بر ، همچون انس، از گهی

 

 بــارانی دیــده از اشــک ابــر، بســانِ هیبــ ، از گــه 
 

 (111 تا:بی ،)عراقی

 گوید: عربی اب  و

 اب ببببببببببببببببببببب َّفبببببببببببببببببببببا اَّا شببببببببببببببببببببب اقح َّ.4

بببببببببببببببببببب َّالَّ.8  ه یب بببببببببببببببببببب َّببببببببببببببببببببب َّخیف 

 َّجتلببببببببببببببببببببب َّعنببببببببببببببببببببب َّواصببببببببببببببببببببب َّ.8
 

بببببببببببببببببببببب َّا طرقببببببببببببببببببببببتحََّّ  ا جاللبببببببببببببببببببببب َّم 

 ِل  مال بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب َّوصبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببیان 

 َّخیالبببببببببببببببببببببببببببببببببب َّطیببببببببببببببببببببببببببببببببب َّوارو 
َّ

َّ(4041-4041َّ:4831َّ)سعی  ،
 و هیبتش خاطر به بلکه تر ، از نه .2 .افکنمیفروم دیده عظمتش و جالل از ،شودمی ظاهر چون امّا اویم، مشتا  م  .1 :)ترجمه
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 حمّكمة(َّ-حبهبثَّيفَّاألد َّالقارنَّ)فصلّیةَّعلمّیةَّ

َّّیةَّاآلدا َّوالعلهب َّاإلنسانّیة،َّجامعةَّرازيَّکرمانشاهکلَّّ
10َّ-81 ،َّصص8046ََّّهب.َّق/4183ََّّهب.َّش/4831َََّّّخرن ،88َّالّسنةَّالّسادسة،َّالع دَّ

1َّهريَّوالّنصهبصَّالعرفانّیةَّاإلسالمّیةبدراسةَّمقارنةَّلفههب َّاحلینَّيفَّأشعارَّسهرا َّس

2َّيآِبدحممهبدَّحک 
 تویسرکان، ایران سالمّیة،جامعة احلرّة اإل، وآداهبا أستاذ مساعد يف قسم الّلغة الفارسّیة

َّاللّخص
إّن ملفهوووا احلووان وايفسووع يف العرسووان اإلسووالمم مةاتووة مرموقووة تسلووورس يف أ ووعار سووهرا  سووسهرء أکعوور مووم سووا ر الّ ووعرا  املعا ووریم کّ ووا  

یسوو. الوقوووی علووع ملاروو  العرسووان الّووع انوو  ملهووا  وواعر ا وتوعووا  ثیوّو  یّووا رووع سووسهرء عووم روو.  مووم الّ ووعرا ا إّّ أتّووع لووی  مووم الّسووه  ال
یستهدی رذا املقال دراسة مقارتة ملفهوا احلان يف أ وعار سوهرا  سوسهرء مو  موا جوا  يف الّلسووی اإلسوالمّیة موم املعواّ العرساتیّوةا أ سو  

ّ  أتّوع ّ یوجود الفا و  رذ  الّدراسة أّن مفهوا احلان لدی سسهرء ّ یلطسق ّو یت ا ع م  الّلسوی اإلسالمیّ  ة وذلو  لسوسسات یلیواتو أّو
أبس يف العرسان ايف ی  وما مّت التّأکید علیع يف العرسان اإلسالمم رو الو و  ولوی  سا وال ا يف  وال أتّلوا أود يف أ وعار سوسهرء  کیودا  ّ 

 ابس أمرا  ممةلا  يف الّلسوی العرساتّیة اإلسالمّیةاع م  أتّ « ايف ی »الفا  ا واثتیا  أتّع مم املستحی  الععور علع  قیقة رع علع  قیقة 
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