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  : 1سهروردي و سپهري
  مفاهمه و منازعه دیروزیان و امروزیان

 

  11/9/99: شنبه، مورخآنالین، روز سهسایت دین :منبع
  

سالک سنتیِ قرن ششم، شیخ شهاب سهروردي و سالک مدرنِ  جهانِ-زیست میانموضـوع این جستار، مقایسه  
هل ابگویم سپهري  اوالًکنم. آغاز می این دو عزیز شخصی از سلوكبحث را سـده بیستم، سهراب سپهري است.  

 .زنجان بودسهرورد سهروردي هم اهل و جناب  ...روزگارم بد نیسـت  ،اهل کاشـانم به قول خودش . بودکاشـان  
سـال. هر دو عمر بلندي نداشتند. هر   52 سـال عمر کرد و سـپهري   40 تا 38رایج قریب به  سـهرودي بنا بر قولِ 

عمر آید. رنج متوسط لندي به حساب نمیسال عمر ب 52تم اما در قرن بیس ،سال بیشتر عمر کرد 14چند سـهراب  
. بیماري سرطان او را از پاي درآورد. سهروردي هم عمر بلندي نداشت. هرچند که سال است 80 در قرن بیسـتم 

 جان وي را ستاند. هر دوي ایشان اهل تجرد بودند یعنی در  ،بلَوي از بیماري درنگذشـت بلکه فتواي علماي ح
 گزینی بودند.هل درنیامدند و به لحاظ اگزیسـتنسیال اهل خلوت در سـلک تأ  هیچگاه وعمر خود ازدواج نکردند 

ــلســله جنبان این امر بود و هم فارغ از آن به هر حال هم آن تجرّ ــت هر دو گزینی را تنهایی و خلوت ،د س دوس
  .  ندداشتمی

  
  سکوت

. در آن روزگار هم اهل سماع و مشغول به خود بود2کثیرالسکوتفردي بود  اند وينوشته در احوال سهروردي
ــیقی بود و آن را به غایت دوســت می عرفانی  ــنگی  و نغمات موس ــت. اهل گرس در این مورد با  بود که همداش

به معناي  نه از ســر تبختر بلکه ، تفات بودن به خلقلاال. اما این کثیرالســکوت بودن و قلیلســپهري تفاوت داشــت
 ،یمیان سالک سنتبه گواهی اشـعارشان،  اي اسـت که  لفهمؤ انزوا و خلوتنس با ود و اُمشـغول بودن بیشـتر به خ  

مشترك است.  ، سپهري ،مدرن سهروردي و سالک  

                                                   
 باطباییمریم هراتی و هادي ط از .می شودکتاب سال آینده منتشر  ،اگر موافق تدبیر من شود تقدیر از سهروردي تا سپهري.سازي آماده حالِفصلی از کتاب در . 1

  .   بابت بسامان کردن و ویرایش این جستار، صمیمانه سپاسگزارم عزیز
  : نگاه کنید به». احوال شیخ اشراق در«  . به تعبیر شمس الدین محمود شهرزوري در2

   .89-95، چاپ پانزدهم، صفحات 1398جعفر مدرس صادقی، تهران، نشر مرکز،  ، ویرایشقصه هاي شیخ اشراقسهروردي، شهاب الدین 
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رامش ت خاموشی و آکه از نُخاموشی است  تنُ یکی از مضـامین جالب در شـعر سـهراب آکنده شـدن از واال    
وت بودن و کثیرالسک االلتفات ونامیرا با قلیل این آرامشِ. نامیرا باشـد که آکنده شـویم از واال نت  ، کندنامیرا یاد می

کنم. ســهروردي را من تجربه می هجوم خالی اطرافگوید در جایی ســهراب میگزینی ارتباط وثیقی دارد. خلوت
    گونه بوده است.ایندهد، که زندگی او نشان میچنانهم 
  
  عنطَ

ند این است که هر دو طعن زیادي شنیدهکند اط میتبلفه دیگري که این دو را به لحاظ سـلوك شـخصـی مر   مؤ
د و تر و از جانب طایفه فقها بودرشتدر سـهروردي  ند. البته این طعنها اهالتفاتی نداشـت به این طعنها کدام اما هیچ

نام گرفت و در طول تاریخ  شهیدشـیخ  و  مقتولشـیخ  ها و آراء داد و بزرگوار جانش را بر سـر این ایده  آن نهایتاً
  .  »!عقلش بر علمش غلبه داشت«به قول شمس تبریزي  نوچ .ایران زمین بدل به نامی ماندگار شد

کاري با دیانت نداشـت یا نمایندگان رسـمی دین با وي کاري نداشتند و از در طعن با وي    هرچنداما سـهراب  
ــنفاو هم با فقها درنپیچید و درنیـامـدنـد    ــیار در او طعن می، اما طایفه روشـ از این حیث که پس زدند. کران، بسـ

به هیچ کس پاسخی نداد. سهراب اگر دقت کنید  ، هر دو مشـترك بودند. زدندیشـان طعن می جماعتی بسـیار در ا 
 فکرانی چون شاملو وروشنرم آن روزگار بود. اندیشـی نُ گري و چپانقالبی نوچ ،در آن دورانی که دور او نبود

ــا براهنی د ــا براهنی  ند. مثالًدزر او طعن میرض ــرافی«او را رض ــاملو می نام »بچه بوداي اش من : «گفتنهاد یا ش
وقتی آب رود خون آلود است، آب را گل نکنید چه محلی از « یا »؟اي استفهمم آب را گل نکنید چه صـیغه نمی

زدند که چرا ها طعن میالبته خیلی ».از مرحله پرتیم! یکی از مـا دو نفر  « :و در جـایی دیگر گفـت   »؟اعراب دارد
 هنشستو کند ی ندارد؛ نقد شـاه را نمی وي این مشـی را انتخاب کرده اسـت و کاري به تحوالت اجتماعی سـیاسـ    

که با سپهري همدلی از فروغ اگر شاید  .کشدگوید و تابلوي خودش را میخودش را می شعرِ ،و در خلوتاست 
به وي سپهري در سـلوك شعري و زندگی  کمتر کسـی در آن روزگار  در میان عموم مشـاهیر   ،درگذریم داشـت، 

ــال و نیم پس از انقالب یک  نهایتاًاینکه داد. تا کرد و پاســخی به کســی نمیاما او کار خود را می .زدطعن نمی س
  از دنیا رفت.  57

  
  اسطورهرد پاي 

ت عبارت است از سنتز ایرانیت و اسالمی ،شخصیت برجستهلفه مشـترك دیگر به لحاظ کار و نگرش این دو  مؤ
پاي رستم و اسفندیار و آن در ادامه  داستان عقل سرخ و بحث درخت طوبی که در. یهاي ایراناز طریق اسـطوره 
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مرغ اسـفندیار را به یاري سی  ،پیر را گفتم شـنیدم که زال را سـیمرغ پرورد و رسـتم   «: گویدمی ،آیدزال به میان می
ــت. ــپید  ،چون زال از مادر بوجود آمد :؟ گفتبود چگونـه  :گفتم ،بلی :پیرگفـت  کشـ رنگ روي و رنگ موي سـ
ــع حمل  .داشــت ــحرا اندازید و مادرش نیز عظیم از وض ــام بفرمود که وي را به ص  ....»رنجیده بود وي پدرش س

 رچندهایست. یادآوري کننده اساطیر شاهنامه اشـارت به رسـتم و اسـفندیار و سیمرغ و زال کامالً    این بینید کهمی
این  کنید که او بهاما مالحظه می ؛آمدهشــاهنامه فردوســی آنچه که در کتاب اســت از روایت ســهروردي متفاوت 

  است.   سی و استشهاد کردهتفاریق تأها به اسطوره در کنار دیگر اسطوره
از قضا به قصه سهراب و رستم  است »کتابهشت«مشهور هاي منظومهاز  که »مسـافر «منظومه سـپهري هم در  

  :گویددر جایی می مثالًکند. کند و بعد نکات دیگري را ذکر میاشاره می
  آیممن از سیاحت در یک حماسه می  
  و مثل آب تمام قصه سهراب و نوشدارو را روانم  
  

اشـاره به سـیاحت در یک حماسه و قصه سهراب و نوشدارو متضمن استشهاد به این اسطوره ایرانیست و بعد   
روشن است که تفطنی و عالقه  .کندمیبه آیین زرتشتی گري  اشاراتاي پاره 1»صـداي پاي آب «در عالوه بر این 

ن و ای اشاره کرده شرقی نیز فراوان ها و فرهنگبه اسطورهسهراب  این مضـامین داشـته اسـت. ضـمناً     نسـی به و اُ
به هندوستان و بنارس  ،در بنارس سر هر کوچه چراغی ابدي روشن بود. اینکه است وجه تمایز او از سـهروردي 

در ا ج اما در عین حال یکاست. وردهآ به تفاریقرا  مضامینی از این دست و اشاره دارد که به آنجا سفر کرده بود
  :کهاست اي کردهاشاره اي که در آب افتادهوشیزهد به عکسِ منظومه مسافر

  هزار سال گذشت 
  صداي آبتنی کردنی به گوش نیامد  

  ..آب نیفتاد. اي بهو عکس پیکر دوشیزه
دهد که عالوه بر و توضیح میا .2اسـت گوید که سـهراب این را از آیین زرتشـتی گرفته  شـمیسـا می   سـیروس  

    :کندمی م در اشعار خود یادسم و هندوئیسشرقی بودی مقدس آیینهايو  هاياي از مکانبارها به پاره ،بنارس
  »جمنا« و نیمه راه سفر، روي ساحل 

  نشسته بودم
  را در آب »تاج محل «عکس و

                                                   
  .1393نشر صداي معاصر، ، تهران، نگاهی به سهراب سپهرينگاه کنید به : سیروس شمیسا، .  1
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   :کردمنگاه می  
  هاي اکسیري  دوام مرمري لحظه  

  .  ..پیش رفتگی حجم زندگی در مرگو 
به ایران قبل از اسالم یا  اشـاراتی  »مسـافر «در شـعر  سـهراب  با سـهروردي تفاوت دارد.   سـهراب  در این مورد

    :گویدد هم اشاره کرده است. در جایی میایرانی که با در رسیدن اسالم حال و وضعش دیگرگون ش
  ولی هنوز کسی ایستاده زیر درخت 

  شهر  ولی هنوز سواري است پشت باره
  که وزن خواب خوش فتح قادسیه  

  دوش پلک تر اوستبه 
  هاشکیب مغولاسبان بی يهنوز شیهه

    ونجهی شود از خلوت مزارعبلند می
  »ادویه دهجا«هنوز تاجر یزدي کنار 

  رود از هوش...هند می عهتمبه بوي ا  
  

در عین حال که  .است ه کرده، اشاربه حمله مغول و فتح قادسیه که از حوادث تاریخی استسـهراب در اینجا  
 خیبر اسمکند. که از این حیث او را از سهروردي متمایز میزده هاي شرقی گریزي مبسوط به مکانها و آراء آیین

ه را احتماال ب شما »عقل سرخ«یا  »آواز پر جبرئیل«بوده مثل نامتعارف در آن روزگار از داسـتانهاي سـهروردي که   
دو  ینمیان اشباهت ي است که اهها نکته و مقولزداییاندازد و این آشناییسـهراب می  به روایت »حجم سـبز «یاد 

آورد. سنتی و مدرن پدید می سالک  
  

  سفر انفسی
سـفر انفسـی اسـت و این که ما مسـافریم و در این سـفر از زبان سهروردي او با       رکید بتأ هلفه بعدي ناظر بمؤ

د متی داشته باشنساهنه سفرهاي آفاقی که دیگران هم در آن مشارکت و م ،سفرهاي باطنی .گویدمرغان سـخن می 
خ و اورپذیر نباشد. داستان عقل سرتواند چندان ب. سـفرهاي انفسـی، سـفرهایی که براي دیگران می   و آن را ببینند
لی تم بال کرد که مرغان زبان یکدیگر دانند؟ گفدوســتی از دوســتان عزیز مرا ســؤ: زدنی اســتمثال ،قصــه مرغان

  آید.  پیش میو  دوشآغاز می دانند. گفت ترا از کجا معلوم گشت...
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ــه مرغان و زبان مرغانی  ــه مرغاندر جهان واقعیت رخ نمی که قاعدتاًقصـ ــتان قصـ  ،دهد و باز در انتهاي داسـ
ر تو د دارد یا دیود گفت پندارم که ترا پري رنجه میکه چون این قصه بشنو نو بسـا دوستا  :گویدسـهروردي می 

. ردندد کد تو را صیکه خرَ ندبلکه عقل تو پرید و تو را صید نکرد ،به خداي که تو نه پریدي .تصـرف کرده است 
دماغ  هد؟ مرغ هرگز کی سخن گفت؟ گویی که صفرا بر مزاج تو غالب شده است یا خشکی بآدمی هرگز کی پری
  تو راه یافته است.

ــت     ــه مرغان اس ــتان قص آمدم چون ما را بدیدند میان گله مرغان می من در ي می گوید:راو کهدر انتهاي داس
 د.کناینجاسـت که این قصـه سـورئال را سهروردي نقل می    ...گمان افکندما را به زدند چنان که فیر خوش میصـ 

د. مگر معنایی نداراینها که اینها چیست؟  :دوسـتی که با من همدلی داشـت گفت  بعد در انتها تفطن دارد به اینکه 
  ..خوب نیست. وت گوید؟ گویی که حالاي؟ مرغ کی سخن میسفر شدهتو با مرغان هم

ی نوعی واگوی کهسهراب هم هست  »مسافر«منظومه اینطور در انفس رفتن و گذرکردن در  و این سـفر انفسی  
ــخن گفتن نوعی  ــت. این گونه سـ ــت عرفانی و یکنفس اسـ ــخن گفتن با خود و جور زندگینامه خودنوشـ سـ

ت اس کرده ر شعر نویی که سهراب اتخاذاگزیسـتنسـیال است. این را در داستانهاي سهروردي و در ژان  خودکاوي 
 »صــداي پاي آب«همچنین و دارد  يترالمثل از این جهت که روایتگري طوالنی فی »مســافر«منظومه در  .بینیدمی

ایی در ج .کندو سفر آفاقی و انفسی میگوید یک جور روایت خودکاوي اگزیسـتنسیال است و از احوال خود می 
    :گویدمی

  آید  صداي همهمه می
  و من مخاطب تنهاي بادهاي جهانم  

  ارو رودهاي جهان رمز پاك محو شدن 
  د،آموزنبه من می  
  فقط به من.    
  

بیستم  نسپهري که ساکن قر ،در بحث از عشق .است گوید و از سفري که در انفس و در آفاق رفتهاز اینجا می
ه تمام سطح سفر گرفت ،از تالطم صنعتگوید که کند عالوه بر این احوال خوش میاسـت و در این سفري که می 

  . ..بود و سیاه و بوي روغن می داد
روایتی که سفر آفاقی انفسی است هم به گذشته  ،در این سفر .سـهراب اسـت  زیسـته  این هم بخشـی از تجربه  

 هاي مقدس هنديبه سراغ مکان چنینهم .کندمغوالن بی شـکیب و فتح قادسیه یاد می رود و از حمله تاریخی می
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ی وعنکشد. این کند و بوي روغن را برمیمی اگزیستنسیال خود یاد از احوال همینطور .رودی میهاي شـرق و آیین
  خودکاوي اگزیستنسیال است که از اصول مشترك سپهري و سهروردي است. 

ولی این را در  ؛رودادیان دیگر هم می ســروقتاســت که در این مســیر ســفر ســهراب به ذکر این نکته جالب 
مالحظاتی که خود ســهروردي  اســت و احیاناً به اقتضــاء وضــعیتی که در آن روزگار بوده .بینیمســهروردي نمی

    :گویداست. سهراب میداشته
  مسیحیپاك و در مسیر سفر راهبان 

  »ارمیاي نبی «پرده خاموش به سمت  
  کردنداشاره می  

  و من بلند بلند
    دم،خوانمی »کتاب جامعه «

  و چند زارع لبنانی
  که زیر سدر کهنسالی  
  نشسته بودند    

  مرکبات درختان خویش را در ذهن 
  .  ..کردندشماره می

  
را از ســفر  ها معجونیســت پرداخته و با همه اینا هاي شــرقیبینید که به درخت که نماد مقدســی در آیینمی
که  را  یو سفرهاي اگزیستنسیال اندیشیدمی دهد. در عین حال سهروردي هم همینطورآفاقی به دست می -انفسی

ــر ــهراب پذیرند. مخاطبانش از او نمی ،بود گذرانده از س ــاره کرده که  »هدهد«به س  »عطار منطق الطیر«در هم اش
سهروردي شود. تی میان سپهري و سهررودي دیده میمشابه نقش پیر و مرشد را دارد. از این حیثو اسـت   آمده
  :گویدمی
    ...آییممی راهیم با رسول ملک از پیش ملک بازگشتیم و اکنون در  

که میان سهراب و سهروردي مشترك است.  سـت ا این در راه بودن و در سـفر بودن و دچار بودن از مضـامینی  
  گوید  سهراب هم می

  دچار باید بود 
  زمزمه حیرت میان دو حرفو گرنه 

    ...حرام خواهد شد  
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این دچار بودن و در راه بودن و به سـاحل سـرد سـکون نرسیدن و اینکه این مسیر حد یقفی ندارد و این سفر    

    :گویدمی منظومه مسافرنظر سپهري است. در بخشی از  عنوي و خودکاوي اگزیستنسیال مطمعم
  برد؟  مرا سفر به کجا می

    ماند ناتمام خواهد کجا نشان قدم
  هاي نرم فراغتو بند کفش به انگشت

  گشوده خواهدشد؟   
  و پهن کردن یک فرش   ،کجاست جاي رسیدن

  خیال نشستن   و بی
  و گوش دادن به

  ؟...صداي شستن یک ظرف زیر شیر مجاور  
  

 نِاین سفر عی خوددهد که این مسیر و نشان می ،این در راه بودن و حدیقف نداشـتن و دچار گرمی گفتار بودن 
این در مسیر بودن و دچار بودن و زمزمه به مقصدي برسیم که تمام شود. به مقصـد رسـیدن اسـت. قرار نیسـت     

و با در راهیم اکنون  و :گویدحیرت را چشـیدن از فصـول مشـترك میان این دو سـالک اسـت. سهروردي هم می     
  .  آییمرسول ملک می

از کاج بلندي رسد که در انتهاي شعر به آن کودکی میکه از غرر شـعرهاي سـهراب اسـت     »نشـانی  «در شـعر 
خانه دوســت هم یعنی در  از او می پرســد خانه دوســت کجاســت؟ و باالرفته اســت تا جوجه بردارد از النه نور

  فراغت بگشاید.  نرم نه اینکه آدم به جایی برسد و بند کفشهایش را به انگشت  .مسیر بودن
 .دهدست را نشان میمعصومیت است به من و شما خانه دوو  ساطت ذهنیب این کودك که نماد ،در راهیپس 

که طنین یونگی هم دارد  »نشـانی «  شـعر درخشـانِ  یادمان باشـد در   .ما باید به سـمت خانه دوسـت حرکت کنیم  
ــر به درمی  مرتبه تنهایی میوقتی به  ــت بلوغ س ــی و از پش ــی که از این کوداي میتازه به مرتبه ،ريوآرس ك رس

ردي برسد تا ف برَد. سالها زمان میبپرسـی، به این مرتبه رسـیدن از فردانیت و تفرد ممکن اسـت سالها طول بکشد   
  شوي که بپرسی تا بقیه راه را به تو نشان بدهند.  پس از آن آماده می .و تجربه کند
 یچیپپس به سـمت گل تنهایی می  .آردسـر به درمی  روي تا ته آن کوچه که از پشـت بلوغ می :گویداین که می

 میتدر آن صمی گیرد.. بعد تو را ترسی شفاف فرا میمانیپاي فواره جاوید اسـاطیر زمین می  دو قدم مانده به گل
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، از النه نور و از او رفته از کاج بلندي باال جوجه بردارد ،بینیشـــنوي، کودکی میخشــی می خش فضــا   ســیالِ 
   ست؟خانه دوست کجاپرسی می

  انگیز سلوك این دو عارف و سالک است.همین در راه بودن از نکات دل
  

؛ عشق و جهانِ پیرامونمتافیزیکها تفاوت    
متافیزیک افالطونی سهروردي است. متافیزیکی که قائل به آن است تفاوت رویم، اولین به سـروقت تفاوتها می 

ــیم و با ما در این جهان تمهید مقدماتی میکه  ــو برس ــپهري تفو پنتئی »همه خداانگاري«کنیم تا به آن س اوت زم س
دارند. هستی باور  قدسیِ انحاء به ساحتاز هر دو به نحوي  .اند، سـالک سنتی و سالک مدرن دارد. هر دو سـالک 

به خداي وحدت وجودي  دیگريو  است . یکی همه خداانگاراست وحدت وجودياما یکی پنتئیست و دیگري 
گیرد تفاوت این دیدگاه از کجا نشات مینشان دادن اینکه و باور دارد یا به متافیزیک افالطونی. براي ایضـاح بهتر  

ــق و نگاه به جهان پیرامونی می ــویري که .پردازیمبه مقوله عشـ از برخورداري از تمتعات این جهانی  هر دو تصـ
    .کنیمرا بیان می دارند

 نتهاییدر بخش ا .)البته آثار فلسـفی وي نافی این عرایض نیســت ( ر عرفانی و فارسـی سـهروردي  آثا به گواهی
زاد که در ست خانهايعشق بندهکند که گوید اشاره میمی راجع به عشـق سـخن   وقتی »مونس العشـاق «داسـتان  

بر  یاست. و این شحنه هر وقت است و سلطان ازل شحنگی کونین به او ارزانی داشتهازل پرورانده شده ستانشـهر 
    طرفی زند و هر مدتی نظر بر اقلیمی نماید.

را  القلب که آن تبپس ح :بردمی نام »شجره طیبه«از جاست که در باب عشق این نگاه افالطونی اسـت و همان 
و  خوانند »ظل«را کلمه طیبه خوانند شـجره طیبه باشـد و از این شـجره عکسی در عالم کون و فساد است که آن    

  القامت خوانند. بصنتدرخت م«خوانند و می »بدن«
یک نگاه  اي از آن در این جهان اســت، کامالًاي که در آســمان اســت و ســایهي طیبهاین مفهوم ظل و شــجره 

زاد انهرسد و بنده خگیرد و با آن شجره طیبه درمیت مینشأعشقی که از آنجا  .سـلسـله مراتبی و افالطونی است  
 بلکه ،پردازدسهروردي می 3نه به عشق زمینی و رمانتیک و نوع دوستانه .که در شـهرستان ازل پرورده شده  اسـت 

  است.  و اساس عشق در عالم واقع شده سگیرد که اُاز یک متافیزیک افالطونی نشات می
و از  کندییاد ماز عشق  ،سخن گفته »مونس العشاق«شـیرین  در داسـتان   سـهرودي  توجه داشـته باشـیم وقتی  

ه گذاشته و عشق زلیخا را مذمت نکرده است. اما در عین سـن و زیبایی را به نوعی صح ح گوید،زلیخا سـخن می 

                                                   
3. altruistic 
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ستان دا در قیاس با عطاري که مشخصاً مثالً .اسـت اش سـخن نگفته حال عشـق زمینی را برجسـته نکرده و درباره  
 بتهلاست. ا را سـروده و آن مضـامین بلند و لطیف را آورده و عشـق رمانتیک را برکشـیده     »شـیخ صـنعان  «دلکش 

ــنعانی که نام و آبروي خود را   نهایتاً ــیخ ص درمیبازد و بعد به نحوي در آن حادثه دلدادگی به دختر ترســازاده ش
ــودعاقبت بخیر می ــنعان به نوعی  آن روایت درازدامن عطار از احوال و تالطمهاي وج کامالًاما  ،ش ــیخ ص ودي ش

در داستان پادشاه و ه نهادن بر این کار هم هست. از موالنا هم که بعد از او آمده و شاگرد عطار بوده بپرسیدصح ،
    :گویدمی کنیزك

  زین سر و گر زان سر است عاشقی گر
  تــــــر رهبر اسسعاقبت ما را بدان 

  
عشق رمانتیک را  لیو ،آیدانکار برنمی هرچند از درِ کندمیدي به عشـق زلیخا و یوسـف اشاره   جناب سـهرور 

مثل دیگر عرفا نگاه افالطونیست و به مقوله عشـق و عاشقی  نگاهش  دهد.آن را بسـط نمی  کشـد و چندان برنمی
به  .در کار او بود ،شـناسـد و بحث مشـتهیات نفسانی را کمینه کردن   عد مناسـبات جسـمانی را به رسـمیت نمی   ب

تابد. اعم از خورد و خوراك و مناسبات و روابط جسمانی در برنمیآن را  چه از وي برجاي مانده اسـت گواهی آن
کسی از تخته  هم اگر »عقل سرخ«داستان اند و در همان قد بوده که اینها موانع راه سـلوك باب عشـق. چرا که معت 

و مشـتهیات نفسانی را کمینه  انی جسـم بند زمان و مکان برهد و به سـمت سـیمرغ حرکت کند باید این تمتعات   
  کند. 
نظومه معشـق سویه و مفروض متافیزیکی ندارد و از این منظر سخن نگفته است. شاید در   در سـپهري اوالً اما 

  .است، یک روایت اگزیستنسیال از عشق دارددر باب عشق به روایت خود سخن گفته که »مسافر«
  دچار یعنی

  عاشق   
  و فکر کن که چه تنهاست  

    .دچار آبی دریاي بیکران باشد، اگر که ماهی کوچک
    ...!چه فکر نازك غمناکی

  
و در عین حال این صداي پاي  هاسـت و عشـق صـداي پاي فاصـله   گوید و در ادامه در باب عشـق سـخن می  

زون از ترنم مو .کنداز درد جاودانگی سالک یاد می .ها و این دچار بودن طنین اگزیسـتنسیال پررنگی دارد فاصـله 
  مهم است.   ويبراي کند چنین مضامینی وقتی که از عشق یاد می .استحزنی که به سراغ او آمده
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از اشعار در دفتر  برخیدوستانه است که در کنم. اوال عشق نوعدیگر هم اشـاره می  يلفهعین حال به دو مؤ در
  است. یاد کرده و از آن پرده برگرفته ه دیگران را در معناي موسع کلمه،آمده ک »حجم سبز«

  هم آوردو پیامی خوا ،خواهم آمد
  نور خواهم ریخت ،هادر رگ

  سیب و صدا خواهم درداد: اي سبدهاتان پر خواب!
  سیب سرخ خورشیدم، آورد  

  گل یاسی به گدا خواهم داد ،خواهم آمد
  دیگر خواهم بخشید يگوشوار ،زن زیباي جذامی را

  : چه تماشا دارد باغ!گفتکور را خواهم 
  ، جارکوچه ها را خواهم گشت، دوره گردي خواهم شد

  ...، شبنم، شبنمآي شبنم: خواهم زد          
  باها را  دل، چشمان را با خورشید، خواهم زد من گره
  ها را با باد...ها را با آب، شاخهسایهعشق، 

  آشتی خواهم داد
  آشنا خواهم کرد
  راه خواهم رفت

  م خوردنور خواه
  دوست خواهم داشت

  
هم اشاره به حیوانات و هم به بنی بشر و انسانها. این  .اشـاره به دوسـت داشـتن دیگران دارد    ،این شـعر لطیف 

  د.  اي متافیزیکی ندارونهود در سهروردي نیست و در سپهري مئشچیزي است که وقتی صحبت از عشق میهمان 
 »شــههمی«در شــعر  مثالًکند. از زن اثیري یاد می اتبه کرّ یونگی، آنیموسو  آنیمابا وام کردن دوگانه  پهريســ

    :گویدکه سهراب می »حجم سبز«در دفتر 
  حرف بزن اي زن شبانه موعود 

  هاي عاطفی باد  زیر همین شاخه
  را به دست من بسپارام کودکی

  هاي سیاهدر وسط این همیشه
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  ...خواهر تکامل خوش رنگ حرف بزن
ــبـانـه   این  گویی  .یعنی نگاه یونگی به وجه زنانه و وجه مردانه ما ،خواهر تکـامل خوش رنگ  و موعودزن شـ

 هم در »ما هیچ ما نگاه«دفتر کند. در یاد می زن شــبانه موعودگوید و از ش ســخن میســهراب از وجه زنانه خود
  :آغازدمی از اینجا »نزدیک دورها «شعر

  زن دم درگاه بود
  با بدنی ازهمیشه

  نزدیک:رفتم 
  چشم، مفصل شد

  حرف بدل شد به پر، به شور، به اشراق
  ...سایه بدل شد به آفتاب

  
ــت. اما عالوه بر ا ــت یاین نگاه یونگی اسـ ــق به معناي رمانتیک کلمه نیسـ وجه زنانه و مردانه در  ون که عشـ

 از »مسافر«منظومه در  مثالً است. یاد کرده پیرامونی جاهایی هم سهراب از زن ،4اوستشناسی و انسـان روانکاوي 
  است.   و اشاراتی به مناسبات جسمانی با تعابیر شاعرانه خود کرده سخن گفته آفتاب تغزل

اسـت چه ناظر به مناسـبات جسمانی   ت و عنایتی به امر زمینی هم داشـته توان اینطور اسـتنباط کرد که اشـار  می
ــعا آري گفتن به زندگی ــت. همچنین لفهمؤ به عنوان یکی از ، که5باشــد و چه توس هاي ســلوك عرفانی مدرن اس

ت ولی همینطور دربسته و گوید هرچند خیلی چیزها در زندگی اسیکی از نمایندگانش هم سـهراب اسـت که می  
    :گویدو می درهم است

  زندگی خالی نیست
  مهربانی هست، سیب هست، ایمان هست

  ...زندگی باید کردتا شقایق هست آري؛ 
  

                                                   
  :براي بسط بیشتر این مطلب به روایت نگارنده، نگاه کنید به .4

  . 1394، تهران، صراط، فلسفه الجوردي سپهري ،»خواهرتکامل خوشرنگ: زن در هشت کتاب سپهري« سروش دباغ، 
  :براي بسط بیشتر این مطلب، نگاه کنید به. 5

  ..1397نتو، نشر سهروردي، ، تور: طرحواره اي از عرفان مدرنآبی دریاي بیکران سروش دباغ، 
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نسی و اُا .اما تا شقایق هست زندگی باید کرد .او هم هست و ایمان هم هست سـیب هسـت،  این که در زندگی 
سهراب  اشعارسهروردي اصراري ندارد که به سمت دیگري برود. وقتی سهراب به مانند بینیم با طبیعت دارد. می

  به روایت حافظ فی المثلکنیم که این را استشمام نمی ،خوانیمرا می
فردوس برین جایم بودلک بودم و من م  

  ادمــــــبم آورد در این دیر خراب آدآ
  

ــهروردي موج می خود هم  از اینجا و اکنون بودنِ ســهراب .ولی در ســهراب اینگونه نیســت  .زنداینها در س
ن و حظ برددر طبیعت  اما با بودنِ .هاي اگزیستنسیال ژرف داردغدغههرچند درد جاودانگی و د .ناخرسند نیست

  6ست:خوش اامونی از امور پیر
  کردممن از کنار تغزل عبور می

 و موسم برکت بود

  شدو زیر پاي من ارقام شن لگد می  
  زنی شنید

  کنار پنجره آمد، نگاه کرد به فصل
  در ابتداي خودش بود

  و دست بدوي او شبنم دقایق را
  چیدبه نرمی از تن احساس مرگ برمی

  من ایستادم
  و آفتاب تغزل بلند بود

  ...مواظب تبخیر خوابها بودمو من 
    :در ادامه می گوید سهراب

  ا بودیمهدر ابتداي خطیر گیاه
  که چشم زن به من افتاد

  صداي پاي تو آمد، خیال کردم باد
  ...قدیمیهاي پردهکند از روي عبور می

                                                   
  ، نگاه کنید به مقاله ذیل:هشت کتابدر  پیرامونیزن  هبراي آشنایی بیشتر با مقول. 6

  https://www.dinonline.com/21368» :   دین انالین« ، سایت »مواظب تبخیر خوابها« مهرداد مهرجو، 
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    :کند به این کهو بعد اشاره می
  کجاست جشن خطوط؟

  نگاه کن به تموج، به انتشار تن من
 رسم به سطح بزرگ؟...کدام طرف می من از

  
 مناسبات جسمانی که بهیافت می شود دیگر  شاهدرویم دو که می »مسافر«  منظومهبه سـمت پایان   ه، در ادام 

    :گویدمی، سهراب ادامهدر ، از انتشار تن و تموج و رسیدن به سطح بزرگ پس اشارتی دارد.
  و در مکالمه جسمها مسیر سپیدار

  چقدر روشن بود   
  ؟...برد به باغ فواصلمرا می راهکدام 

  
  ها مسیر سپیدار چقدر روشن بود.مکالمه جسمدر 

ا ههاست که از آن به مکالمه جسمواسطه جسمان فهمید مراد ارتباط و اتصال بیتومی  ؛ستا ايتعبیر شاعرانه 
    :گویدمی »مسافر«منظومه در بخش پایانی  در ادامه، .استتعبیر کرده

  مرا به وسعت تشکیل برگها ببرید   
  کودکی شور آبها برسانید مرا به

  و کفشهاي مرا تا تکامل تن انگور  
  پر از تحرك زیبایی خضوع کنید

  هاي مرا تا کبوتران مکرردقیقه
  ...غریزه اوج دهید در آسمان سپید

  
ن به نگاه کرد ،در آسمان سپید غریزه اوج دادنهاي مرا تا کبوتران مکرر مسیر سپیدار، دقیقه ها درمکالمه جسـم 

ست. اسپهري به مناسبات جسمانی رمانتیک هم عنایتی داشتهکه د این امر یمؤ شواهدي است ،تموج به انتشـار تن 
ــت و ناظر کردهیاد می زن اثیريدر حین اینکه از  ــخن می اس ــت گفتهبه آنیما و آنیموس یونگی س  از عشــقِاس

ــخن نوع ــتانه س ــق نزد گفته دوس ــی او و عش ــبغه اگزیســتنس ــته و از متافیزیک لص ــ هم داش  بافالطونی هم نس
ــتبردهنمی  رخزادف .با فروغ دارد آشــکاريو تفاوت عشــق رمانتیک هم چنین ظریف ســخن گفته   ازولی  .اس
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ــروده و از تعبیر    .آلودگناهی لذت گنه گردم، : گویدمی ــراحت درباره خود س ــتفاده کرده »گناه«به ص  ییگو ؛ اس
    .استتجربه زیسته او بوده ناظر به

کند از عشقی یاد می کاري است و نه بسامد باالیی دارد.ظرافت دارد و نه به این آش .سـپهري ولی چنین نیست 
    .و رمانتیک نوع دوستانه و لاگزیستنسی ؛لفه داردمؤچند که 

بلکه  ،بینیماما در ســهروردي این را نمی .دهدنشــان میاالطرافی اینها بحث عشــق را در ســهراب به نحو جامع
 مرغ سو و سیقرار است که فرد مقدمات را تمهید کند تا به سمت بیدر نظر سـهروردي   .عشـق متافیزیکی اسـت  

حیات جســمانی و این مناســبات همه موانع و عقبه راه اســت که باید کنار زد و به زندگی  .پر کشــد و پرواز کند
رود و تا به آنسو ب ،کردداد و جسم را تخفیف میبه خود گرسـنگی می سـهروردي  به همین دلیل  .تنباید آري گف

  . نگیرداینجا را جدي 
طائر عالم قدسم چه دهم شرح که: سالک طریق، از پی حافظ با خود زمزمه می کند اي سـهروردي،  در داسـتانه 

ــت که کامالًاینها  .من ملـک بودم و فردوس برین جـایم بود    :و فراق، ــهروردي با ایده تعابیر حافظ اسـ هاي سـ
   :چنان این سخن حافظ کههم .خواندمی

  مژده وصل تو کو کز سر جان برخیزم
  زمـــطائر قدسم و از دام جهان برخی

  
  برخاستن:دام جهان است و از و طیران  »قصه مرغان«این مفهوم   

  به والي تو که گر بنده خویشم خوانی
  زمـاز سر خواجگی کون و مکان برخی

  یـــــابر هدایت برسان بارانیارب از 
  انکه چو گردي ز میان برخیزمز رتشیپ

  
، اینگونه به »مونس العشاق« و » صفیر سیمرغ« ، »عقل سرخ« ، »قصه مرغان«هاي عرفانیِ سـهروردي در قصـه   

ــت ــته اسـ ــت که از دامگه حادثه و دام جهان برهد. این تعابیر  . 7جهان پیرامون نگریسـ همه اینها به این دلیل اسـ

                                                   
بنیاد «، در »قصه هاي شیخ اشراق« فتار براي بسط بیشتر این نگاه و نگرش سهروردي به هستی، به روایت نگارنده، نگاه کنید به  فایلهاي صوتیِ درسگ. 7

  جلسه اي برگزار شده است.  33جلسه از این درسگفتار  24تورنتو در لینک زیر. تا کنون » سهرورديِ
http://soroushdabagh.ir/lecture_f.htm 
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از شــیخ اشــراق وقتی ؛ دهمهاي متعلق به دوران حافظ متقدم توضــیح میکه با وام کردن غزلاســت ســهروردي 
 ها در آن پررنگ است. لفهگوید این مؤعشق سخن می

  
زنح  
اشتراکات سهروردي و سپهري این است که هر دو حزین بودند. در داستان از . زن اسـت دیگر بحث ح يلفهمؤ

ر که عشق است زلیخا که بحث عشـق است یکی از آن سه براد  از .کندزن یاد میح در جایی از »مونس العشـاق «
میان  كاشــتررود. این البته یک وجه اکنعان میرود و برادر دیگر که حزن بود به ســروقت به ســر وقت زلیخا می

  سهراب و سهروردي دارد و یک فصل افتراق.
 گویدشــود و یعقوب را می بیند یعقوب میوارد می اي به منزل کنعان می رســد از در صــومعهوقتی که حزن  

اي؟ حزن گفت از اقلیم ناکجاآباد، از شــهر پاکان. یعقوب ادي آمدي از کدام طرف تشــریف دادهمرحبا به هزار شــ
روزي چند چون . در پهلویش نشست خوددر آنجا نشـاند و   زن رابر فرو کرد و حبه دسـت تواضـع سـجاده صـ    

توانســـت بودن. هرچه داشـــت به حزن ده آمد چنانکه یک لحظه بی او نمیزن انســـی با دیبرآمد یعقوب را با ح
  پس صومعه را بیت االحزان نام کرد و تولیت به او داد. .ردرا پیشکش ک 8بخشید اول سواد دیده

به آن و زن ســخن به میان آورده اســت ســهروردي از ح ســت که مشــخصــاًا جاییاز قصــه برادر حزن و این  
ن ای .اما با یک تفاوت مهم .اندازدسهراب می ترنم موزون حزنسـرشت سوگناك هستی راجع است و ما را به یاد  

ه متافیزیک افالطونی یا اقالیم نُ زن هم مثل عشق پايحبحث یعنی در  .از شـهر پاکان  ،اقلیم ناکجاآباد آمدهحزن از 
است. درست است که به تعبیر عطار نیشابوري هر امري در این گانه یا اقلیم ناکجاآباد را سهروردي به میان آورده

ــهروردي به مثابه یکی از ن دنیـا زکـاتی دارد و زکـات عقـل اندوه طویل     ــت و سـ ــکوت و که  وابغاسـ کثیرالسـ
ســماع و نغمات موســیقی را نیز دوســت داشــت. ولی وقتی از  که هرچند .حزین بودااللتفات بود، بدین معنا قلیل

کند.یم در سلسله مراتب هستی اشاره میاز اقالبه یکی  ،کندزن یاد میح  
و فکر نازك غمناکش با احوال اگزیستنسیال او ارتباط  »ترنم موزون حزن«کند، زن یاد میاما سهراب وقتی از ح

ود نگاه شخداانگارانه او در تناسـب و تالئم اسـت و از این حیث می   با همه ش؛وثیقی دارد و با نگاه پنتئیسـتیک ا 
ومه در منظسـهروردي را به دو مقوله عشق و حزن مقایسه و تطبیق کرد با نگاه سهراب. چه فکر نازك غمناکی و  

  .استل او آمدهار اگزیستنسیاي از اشعر و پارهمساف
  

                                                   
  . سیاهی  چشم، قدرت بینایی8
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  درخت
ه در ذیل بحث از عشق و حزن بحث درخت اسـت که مصداقی است از همان نگاه متافیزیکی ک  ،لفهآخرین مؤ

است  ن آمدهآچنانکه در قر دارد. اشارات صریحی به درخت ،9کندن یاد میآایم. درخت وقتی سهروردي از آورده
درختی عظیم و بهشتی  ،اینکه این درخت، درخت طوبی است همچنین. دارد »عقل سرخ«داستان و توضـیحی در  
    .کنده گوهر شب افروز باشد، آن روشن میاست و ماه را ک

ــتر به تعابیر مختلفی که از درخت اعم از درخت زیتون و درخت  ــیح بیش ــدره منتهی براي توض در  طوبی و س
توان به درختانی که معتقدند این درختان را می شـارحان و عارفانی اشاره کردم که اي از اسـت و به پاره قرآن آمده

ره و سو »نجم«در سوره  که مشـخصاً  سـدره منتهی ناظر دانسـت. در باب   ،این جهانی نیسـتند و بلکه آن جهانیند 
سین مقداره خم کان« دهد که رفتن به سمت مالئکه در روز قیامتمی در تفسیر میبدي توضیحاست آمده »معارج«

 .رددا »ســدره منتهی«به آشــکارا اشــارتی  ســت کها او ســخنش این .برده پنجاه هزار ســال زمان میک »الف ســنه
اینها همه متعلق به آن ساحت است نه  کنیمدرخت سدره منتهی یاد میتوضـیحات همه این اسـت که وقتی که از   

معناي  از امالًک بینیمکنیم، مینگاه می او از درختو به پنتئیزم  ین حال وقتی که به ســپهريبه جهان پیرامون. در ع
  کند.  درخت پیرامونی یاد می
ــاح مطلب ــاره میبه  براي ایضـ . دارد یو تبیینمعنا  ت چهببینیم درخباید اینکه رد امویکی از  کنیم.مواردي اشـ

ــهنچمعنوي دارد اما برخالف آمدلول و معناي در حین اینکه  بینیممی ــاحته سـ  برین روري اینها را متعلق به سـ
است و شارحان بحث از درخت طوبی را  ن آمدهآدانسته است مثل درخت طوبی، زیتون و سدره منتهی که در قر

پهري بینیم که ساما می ؛اندتهن و غیرپیرامونی بودن این درختان گرفآهاي قرکه سـهروردي کرده متناسـب با آموزه  
  گونه نگاه دیگري دارد.چ

ان سفر . در همهاي استوایی بردسفر مرا به زمین ؛کندیاد می » مسـافر « منظوه  تنومند در از بانیان سـبز  سـپهري 
و با خود  رودیهاي استوایی هم مل به زمیناگزیستنسی -با محوریت انفسی انفسـی یا به تعبیر بهتر سـفر   -آفاقی 

  زمزممه می کند:  
  سبز تنومند »بانیان«آن  يزیر سایهو   
  چه خوب یادم هست  
  :عبارتی که به ییالق ذهن وارد شد  

                                                   
، بخش دوم. 1390، تهران، نشر سخن،  رمزي سهروردي تانهايعقل سرخ: شرح و تاویل داس، پورنامداریان براي شرح بیشتر این مطلب، نگاه کنید به: تقی. 9

، چاپ 1396، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، فلسفی ابن سینا و سهروردي -در ادب فارسی: تحلیلی از داستان هاي عرفانیرمز و داستانهاي رمزي همو، 
  .  16و  15نهم، فصول 
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  زیر و سخت.ه تنها و سربوسیع باش و   
  
 یی گريبودا در سنن شرقی و مشخصاً .کند که تداعی کننده درخت انجیر اسـت یاد می تنومندي از بانیان سـبز  

 وسـعت مشرب و زیسـتنسـیال دارد که   اگ صـبغه سـت که  ا و عبارتی که به ییالق ذهنش وارد شـده و آن عبارتی 
  .  است زیري و سخته سربتنهایی و 

ــعر  ــاً  توانرا هم می »ما نگاه ،ماهیچ«در دفتر از اینکه درگذریم دو ش ــخص ــراغ گرفت که مش از درختی یاد  س
ی از در بخش ،»وقت لطیف شن«یکی در شعر  .درخت پیرامونی استتداعی کننده امر معنوي اسـت اما  کند که می

  :آن آمده
  دیدم که درخت هست،     

  وقتی که درخت هست
  پیداست که باید بود  

  باید بود
  و رد روایت را تا  

  تا متن سپید  
  ..دنبال کرد.          

  
ــعر و در  ــپید «ش ــطر هم س ــی را در نتهایی وقتی یاد از کتاب و گل میبخش ا که در »هم س کند یعنی امر قدس

ــراغ می ــت و   گیرد. همینجا س ــت. یعنی آن درخت طوبی اس ــیار جالب اس ــهروردي بس این تفاوت در نگاه با س
اي هز کند. اما اینجا دقیقاً از مؤلفهاینچنین اسـت که از این موانع و مقدمات باید گذشـت تا به سـمت سیمرغ پروا   

ــلوك معنوي در روزگـار کنونی از کتـاب و گل   ــت که آن تجرب .کندو خاك و درخت یاد می سـ ه ژرف اینجاسـ
  :دهدوجودي رخ می

  باید کتاب را بست  
  باید بلند شد

  ،باید در امتداد وقت قدم زد  
  گل را نگاه کرد  
  ابهام را شنید  
  باید دوید تا ته بودن  
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  باید به بوي خاك فنا رفت.  
  .باید به ملتقاي درخت و خدا رسید  
  باید نشست  
  نزدیک انبساط    

  .کشفجایی میان بیخودي و 
اینجاست جایی میان بیخودي  ،گوید و بعداینچنین از کتاب و گل و وقت و خاك به معناي متعارف سـخن می  

  کند.که سهراب از آن یاد می ،و کشف
یکی متعلق به قرن ششم و دیگري  را بررسـیدیم؛ در نگاهشـان   اشـتراکات این دو سـالک در سـلوك و افتراق    

 توان از پس این حجابها به اشــتراکات و افتراقاتهزار ســاله میحدودا  م فاصــله به رغ .روزگار معاصـر متعلق به 
  ماندگارِمیراث  ازپرداخت و  میان یک سالک سنتی و یک سالک مدرن 

  برخوردار شد.    آنها معنوي  


