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 مقدمه -1

 هبرجست ثار بسیاری از شاعران و ادیبان شهیر وآ هپیکر که در ندناپذیرجدایی هعرفان دو مقول عشق و

و رسیدن به  آدمی کالبد معنی در روح جریان جهان رخنه کرده است. عشق و عرفان در حقیقت

ان و جبران خلیل جبر است. گشتهجسم خاکی  است که اسیرپاالیش جان انسانی  و روح تعالی

عشق و عرفان نهاده و با تحمل  وخمپرپیچگام در مسیر  که هستند ادبایی از شهریار محمدحسین

مقصود از  داشتند.خویشتن جان و سعی در صیقلی نمودن روح  ،پر محنت ن طریقِ های ایسختی

ها و تفکرات آن نگرش ،عرفانی خاصی نیست بلکه مراد همکتب یا نحل ،عرفان در این پژوهش

و از رموز، اصطالحات و افکار صوفیانه  ،عرفانی است که با تجربیات شخصی این دو شاعر آمیخته

قرآن  مفاهیم بلند از تأثیرایشان نمود پیدا کرده است. شهریار با  آثارهای مایهپذیرفته و در درون تأثیر
، مکتب عرفان حافظ و دیگر عرفای شرقی به تبیین اصول و مبانی عرفانی خود در اشعارش کریم

چنین با پیروی از و هم قرآن کریمتورات، انجیل و هم با تأسی از پردازد و جبران خلیل جبران می

 ثارش به تصویر کشیده است.های مکاتب عرفانی شرق و غرب، تمایالت عرفانی خود را در آاندیشه

 تحقیق ضرورت - 1-1
شاعران را به خود جلب کرده است. توجه برخی از  دیربازعرفان و تصوف از موضوعاتی است که از 

آنان به این گرایش فکری و سلوکی شده است. عوامل و شرایط متفاوت و گاه مشابه باعث رغبت اما 

 دل در گرو ،کسانی هستند که با صفای باطن هقافلشهریار و جبران خلیل جبران نیز از  محمدحسین

و هر د کهاینبا توجه به  در آثارشان هویداست. روشنیبهردپای عرفان  کهطوریبهاین مسیر نهادند 

 ،این وجودبا  اام دمتفاوتی هستن آبشخور فکری دارای دین و کهاین رغمعلیادیب و شاعر 

رویکردهای  همقایس روازاین. خورددر آثارشان به چشم می بسیاریی مشترک نهای عرفایشگرا

های فکری یافتن به اندیشه تو دسعربی و فارسی  در ادبیات معاصر تأثیرگذارنی این دو ادیب اعرف

 شود.ها و اهداف اصلی این پژوهش محسوب میمشترک ایشان از ضرورت

 تحقیق هپیشین -1-2

که در ادبیات معاصر دارند  تأثیریبا توجه به آوازه و  شهریار محمدحسین خلیل جبران وجبران 

تحقیقات ارزشمند بسیاری در ارتباط با آثار و  اند وبوده موردتوجههمواره از سوی پژوهشگران 

با موضوع مقاله حاضر مرتبط  نوعیبههایی که پژوهش ازجملههای ایشان انجام گرفته است. اندیشه

 توان به موارد ذیل اشاره کرد:هستند می
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 همجل است که در مرادیسید محمد شاه اثر، «جایگاه عرفان در شعر شهریار»ای تحت عنوان مقاله

 کاوشی در عرفان و»با عنوان دیگری  ه. مقالبه چاپ رسیده است 3، شماره 1389 ، بهاردهخدا

 عرفانیات در ادب فارسی هنشریدر پور، عیسی دارابتوسط ، «های عارفانه استاد شهریاربینش

گفتمان » ای با عنوانقالهم از توانمیچنین هم شده است.چاپ ، 3، شماره 1389)ادبستان(، تابستان 

الجمعیه  عربیِ هنشریکه در  نام برد علی سلیمی و همکاران، نوشته «عرفان در آثار جبران خلیل جبران
. نگارندگان در این چاپ شده است 4، شماره 1384، زمستان العلمیه اإلیرانیه للغه العربیه و آدابها

تکامل انواع  هکه جبران، نظریبر اینکنند می کیدتأمقاله به خاستگاه عرفان در آثار جبران پرداخته و 

دهد. به معنویات هم تعمیم می یابندیمرا که بر اساس آن، موجودات با انتخاب اصلح رشد و نمو 

های نغمه» هتوان به مقالمیمطالعات تطبیقی مربوط به این دو شاعر با محوریت عرفان نیز در خصوص 

 سهیال صالحی مقدم اشاره کرد که درنوشته ، «الدین محمد و جبران خلیل جبرانالهی موالنا جالل

 توان ازمی زیور طبع آراسته شده است و نیزبه  6 شماره، 1387، تابستان مطالعات ادبی تطبیقی هنشری

 اثر، «جبران خلیل جبران بررسی تطبیقی عشق و عرفان در اندیشه سهراب سپهری و»ای با عنوان مقاله

، 1391 ، بهار)ادیان و عرفان( عرفان اسالمی هنشری که در طاهری و سمیرا حدیدی یاد کردعلی 

که در  آیدیبرمچنین  ،رسانی معتبرهای اطالعبا مراجعه به پایگاهاما  .رسیده است چاپ به 3 شماره

 روازاینانجام نگرفته است.  شهریار و جبران خلیل جبران پژوهش تطبیقیاستاد  آثار و افکارارتباط با 

عرفانی این دو ادیب مشترک های رویکردو  هااندیشه هو مقایسبررسی جستار حاضر بر آن است تا با 

 علمی و ادبی تقدیم نماید. هبه جامع اثری نو و متفاوت ،سرشناس

 روش پژوهش و چهارچوب نظری -2
پذیرفته است با مطالعه دقیق  صورتپژوهش حاضر که با تکیه بر مکتب آمریکایی در ادبیات تطبیقی 

اصطالحات و  آثار جبران خلیل جبران مفاهیم، استاد شهریار و یازده اثر از مجموعه یدوجلددیوان 

 پرداخته است.  هاآننمادهای عرفانی مشترک در آثار ایشان را استخراج کرده و به مقایسه و تحلیل 

 شهریار و جبران خلیل جبران محمدحسینزندگی نگاهی گذرا به  -3  

میرزا خشکنابی، از  آقاحاجبهجت تبریزی، متخلص به شهریار، فرزند مرحوم  محمدحسینسید 

 قرآنتحصیالت خود را با قرائت »متولد شد.  تبریز درهـ .ش 1285وکالی درجه اول تبریز در سال 

در مکتبخانه همان قریه و سپس نزد پدر مرحومش آغاز نمود و در همان دوران  گلستان و نصابو 
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در سال  .(24-25: 1377 ،اندیش نوبرک)نی« همیشه آن را به همراه داشتبا دیوان حافظ آشنا شد که 

رساند. در سال رود و تحصیالت متوسطه را در مدرسه دارالفنون به پایان میهـ .ش به تهران می1299

 کهدرحالیشود و پس از پنج سال تحصیل هـ .ش وارد مدرسه طب )دانشکده پزشکی( می1305

 .(27)همان:  کندرها می کلیبهانشکده را و د شودچیزی به اتمام دوره نمانده بود عاشق دختری می

هایی به زبان فارسی و ترکی و در دو انجامد. از شهریار سرودهاما حاصل این عشق به ناکامی می

هـ .ش و در 1367وازه در سال سبک سنتی و شعر نو در سه مجلد بر جای مانده است. این شاعر پرآ

 داع گفت.سالگی بر اثر بیماری ریوی دار فانی را و83سن

م در خانواده مارونی 1883در ششم ژانویه سال »جبران خلیل جبران نویسنده، شاعر و نقاش عرب 

: 1391 ،)ممتحن و همکاران« ای کوهستانی در لبنان زاده شد، ناحیه"البشری"از طبقه متوسط در 

های عربی، جبران یازده سال آغازین زندگی خود را در لبنان گذراند و به آموزش زبان .(194

مهاجرت کرد. اش به بوستون آمریکا م به همراه خانواده1894انگلیسی و فرانسه پرداخت و در سال 

تکمیل تحصیالت عربی به لبنان بازگشت تا در بیروت به تحصیل در م به دلیل 1897در سال »

را  المجنون )همان( او اولین اثرش«. ن بازگشتم به بوستو1902بپردازد و در سال  هالحکم دبیرستان

اش با م در نیویورک رمان بلند عربی1912در سال »رساند. م به زبان انگلیسی به چاپ 1918در سال 

یل شکرا منتشر ساخت و فرهنگستان ادبیات عرب را با جمعی از شاعران عرب ت هالمتکسر هاألجنحنام 

، نویسنده لبنانی ساکن مصر یک رابطه ادبی و عاشقانه آغاز «می زیاده»داد و در همان سال میان او و 

)همان( از «. درگذشتبه علت بیماری در بیمارستان نیویورک  ه األرضآلهشد. بعد از چاپ کتاب 

 هالشعل، المواکب، هالمتمرداألرواح ، عیسی ابن اإلنسان، النبیّ، هالمتکسر هاألجنحتوان آثار او می
 ... را نام برد.و رمل و زبد، الزرقاء

 بحث -4

  مشترک عرفانی مفاهیم اصطالحات و -4-1 

  حقیقیعشق زمینی پلی برای رسیدن به عشق  -4-1-1

ای از محبوب حقیقی است و به تعبیر دیگر عشق در عشق مجازیِ عارفانه، معشوق، آیت و نشانه

کران عشق حقیقی و محبت ورود به دریای بی هخداست بدین شرط که مقدممجازی، عشق به غیر 

ن را شاعران بوده و در حقیقت آ موردتوجههمیشه  ( این عشق،109: 1387اندیش، الهی شود. )نیک

بدون  چراکه ؛نهندن را ارج مییکی را مقدمه دیگری دانسته و آ پلی برای رسیدن به عشق حقیقی و
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نیست.  پذیرامکانای هستی هدرک زیبایی یشتن و ورود به عالم ملکوتی وخارج شدن از خو ،عشق

به تحول و  ،زندگی خود ای ازههای ادبی و عرفانی در برهز شخصیتمانند بسیاری اشهریار نیز 

سمانی و از عشق زمینی به عشق آ شمحتوای شعریابد و محوریت و دگرگونی اندیشه دست می

 گردد:ملکوتی مبدل می

 نیکگل گو شکفته باش اگر بوش می        جاز غنچه عشق حقیقت است      م عشق

 (  2/119 :1372 ،)شهریار                                                                                    

 هاو اضطرابکن  سازز دل سبو  ت است          ایـعشق مجاز پرتو عشق حقیق

 هاابــدان التهـاز بـرزخ مجـاز ب      ایست    یچهزار حقیقت درری به خلدآ

 (2/328 :)همان                                                                                           

کورسویی از عشق حقیقی است و در هستی فقط یک عشق وجود  در نظر شاعر، عشق زمینی

 :شودکه با مظاهر متعدد متجلی می دارد

 عشق مجاز هم به شب انتظار بخش    دهد وصال         مزد عشق حقیقتروزی که 

                                                                                                     ( 2/876: همان)                                                                                            

داند؛ به باور او، عشق مجازی را پلی برای رسیدن به عشق حقیقی می شهریار مانند ،جبران هم

أن یطیروا  یهبهم الحبّ لم الذین إن »: استسمان ابدیت ی پرواز در آهایی براچون بال عشق زمینی

 هتلک الساع فی روح سلمیی والعالم السحری الذی طافت فیه روحإلی ماوراء الغیوم لیروا ذلک 

کسانی که عشق به آنان بالی » .(37:  2005 ،)خلیل جبران «وجاعهابأ هبأفراحها ألمفرح هالمحزن

جادویی را که روح من و سلمی توانند به آن سوی ابرها پرواز کنند تا در آن دنیای بخشد نمینمی

دوهش آورد و به اناش حزن میای که با شادمانیدرآن فضا به طواف پرداخت ببینند تا در لحظه

 .«بخشد را احساس کندشادی می

جین شده است و جانش ع داند که با روح وق ازلی میاز عش شدهبافتههستی را  تاروپودجبران 

بذلک لقد استأنست »کند: هایش یاد مینوشته جاییجاف در عنصری شفا عنوانبهاز عشق زمینی 

ال ال تستأنس إ هوالحدود والحواجز، والنفس المستوحش هالمساف مامهأ یشتتالی العنصر الشفاف الذ

ر ن عنصآب و گل من با آ» .(53: 1984 همان،) «بذلک العصر وال تستصرخ سواه وال تستنجد غیره

م ازدهرود و نفس وحشترابرش از میان میب حدود و موانع در مسافت،شفافی سرشته شده است که 

 .«یابدجز با این عنصر سازش نمی
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اما این عشق در اند با شور و اشتیاق تجربه کرده رامجازی و زمینی عشقی هر دو ادیب و شاعر،  

 آنانعث خمود و افسردگی با تنهانهاین سرخوردگی عاطفی  ؛هر دو، فرجام خوشی نداشته است

و به عشق  تصفیه روحشان شدو باعث  یجان بخشیدها هندگی آی عظیم بر زنینیروبلکه بسان  نشد

هایش چنین تعبیر این ناکامی در افکار و اندیشه تأثیراز ساخت. استاد شهریار حقیقی رهنمونشان 

 کند:می
 یدآمتاع هر دو جهانم حقیر می      ن زمان که به سودای عشق دادم دل     آ

            (1/130 :1372 ،)شهریار                                                                                        

 گوید:ی دیگر میییا در جا

 به جان مشتاق بود و جانانجان به جانان عاشق     بود از ازل  جان و جانان را به هم انس است و تا 

                   (2/894 :1372 ،)همان                                                                                         

اً خیطاً دقیق  بیکان الحبّ  نی نفسیوقبل أن تعظ» کند:عشق خود را چنین توصیف میهم جبران 

بکل کائن خرها أولها تحیط آأولها آخرها و هفقد تحول إلی هال، أما اآلن متقاربینِ تدینِمشدوداً بین و

روانم مرا پند دهد  کهآنپیش از » .(25: 2007 ،)خلیل جبران «ببطءٍ لتضم کل ما سیکونتتوسع و

مبدل به هاله گشته  عشق در من بسان نخ نازکی آویخته میان دو میخک نزدیک به هم بود اما اینک

را  چههر رود تادر برگرفته و آرام پیش میرا هست و هرآنچه ست ا انجامش یکیغاز و که آاست 

 .«نیز احاطه کند خواهد بود

 عشق حقیقی -4-1-2

د تمام کماالت است و عاقل و اجعشق حقیقی الفت رحمانی و الهام شوقی است و ذات حق که و»

است بالجمله عشق حقیقی، عشق به لقاء محبوب حقیقی است  معقول بذات است، عاشق ومعشوق

با بررسی اشعار  .(582-583: 1383 ،سجادی) «ها مجازی استکه ذات احدیت باشد و مابقی عشق

یقی به معبود ازلی های عمیق عشق حقهایی از بارقهتوان نشانهثار شهریار میدر آ موجودهای و تجربه

 :را مشاهده کرد

 پرده این شاعر پنداری بود را        دل سراـــیک عمر م ندیدم کس ودر خور عشق 

 ذیان تب و ناله بیماری بودـداشت       شعر هچشمه عرفان میه سرعشق اگر ره نه ب

 (1/148 :1372 ،)شهریار                                                                                        
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بوی الهی وتعالی است که به شعر شاعران رنگ معتقد است عشق به ذات مقدس باری شهریار

 هذیانی بیش نبود: عرش،ش مطلق وجود نداشت خشد و اگر این جذبه به کمالبمی

 نداشاعران بوالهوس و بنده احساسات   ت سخنگوی خداست  عقل اگر عشق در او تاف

 ندااتــرزوی میقه در آـانند کــموسی   ـــی   د ور نه بسـس نرسـکه هرـور بوه طـجل

 (2/934: 1372 ،همان)                                                                                         

 ،مراتب مختلف داردخودشناسی است، عشق تشعشع ذات الهی است، اما  ،الزمه عشق حقیقی»

تر بزرگو  انسان کامل این محدودیت را بزرگ ،های مختلفی داردمحدودهعشق در سنین مختلف 

 ،پور)کاویان «بر همه عالم که همه عالم از اوستگوید: عاشقم ازی که میکند، نظیر سعدی شیرمی

آن چنان  یدپاالسازد و روح او را میدمی را طال میعشق حقیقی است که مس وجود آ .(48 :1375

مسم یر عشق بر روی سرخ تو سعدی چه زرد کرد/ اکس دنگوی» فرماید:میکه فرمانروای ملک سخن 

  بینیم:می نیز . بینشی که مفهوم قریب به آن را در شعر شهریار(557: 1385 ،)سعدی «زر شدم و افتاد

 زر داننداند              عاشقان زرّ وجودند که رو چون مس تافته اکسیر فنا یافته

 (1/182: 1372 ،)شهریار                                                                                       

روحی عارفانه و خداجوست و او  ،های رمانتیک روزگارشثار جبران نیز با تمام ویژگیروح آ

فروغ است در جستجوی حقیقت هستی قدم فروغ و گاه پردر پرتو تشعشع این روح که گاه کم

ید و آرود روح او به وجد میا کنار میهنگاه که به وزش نسیم توفیقی حجابی از حجابآزند و می

: 1365 ،شود )خلیل جبرانریز میای هنرمندانه و دلنشین سره شیوهصفا و خلوص باز قلمش عشق، 

قمح /  هویضمکم إلی أحضانه کما یضم حزم» :زدساسوزاند اما از نو میدر نگاه جبران عشق می .(7

یلکم دقیقا أبیض/ ثم حفی یعرّیکم / ثم یغربلکم فیخلصکم من القشور/ ثم یطحنکم ـیفیدرسکم لک

 هدس لمائدقأن تصیروا الخبز الم علّ  ؛هالمقدس هقیادکم/ ثم یسلمکم إلی نار هیکل یعجنکم لیسلس

وشما را کند، میهای گندم شما را احاطه خوشه سانهبعشق » .(11: 2000 ،همان) «هالربّ المقدس

سپارد به آسیاب می ،رهایی یابیدچون دانه از کاه  ورد، غربال کند تاآتا از پرده خوشه بیرون  کوبدمی

به شما را نگاه سازد، آمی پذیروانعطاف نرمخمیری شما سپس از  ،تا آردی پاک و سفید بیرون آید

 .«پروردگارمقدس  سفرهسپارد تا نانی متبرک شوید برای تش مقدس میآ

نگاه و رویکرد  .یدآیه دست نمجز با معرفت الهی ب ،عمیق از عشق تعبیری چنین شاعرانه و   

 ،رخنه عشق در قلباو  به باور ؛شکار استواضح و آ ر تعریف او از عشق کامالًمسیحی جبران د
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فالحبّ »: وردآانسان را در قلب خداوند فرود میپلی است که بلکه  ورود چیزی در کالبد انسان نیست

حد / فالحبّ حسبه أنه الحبّ/ الیملک، والیملکه أ ه/ والحبّ ، وال یأخذ إال من ذاتإال ذاته ال یعطی

عشق » .(12 :2000، همان) «قلب اهلل وسعَنی» بل قل:« اهلل وسع قلبی لقد»فال تقل:  ،إذا أحببت أحبّ

، نه کسی مالک او نه مالک است و، گیرد جز از خویشتننمیمگر خویش را، و  ،بخشدنمیچیزی 

: )خداوند که نیست. وچون عشق سر رسد این گفتار شایسته این بس است که عشق استعشق را و

 .«: )من در قلب خداوندم(بگویی کهآنتر بلکه شایسته در قلب من است(

 وحدت وجود -4-1-3

اشیاء واحد حقیقی است، وجود اشیاء تجلی حق به صورت  )وجود( کهآنوحدت وجود یعنی »

حمانی، تعینات اکوانی نمودی اند و از غایت تجدد فیض رکسرات مراتب، امور اعتباریاست، و 

چه غیر  داند که هرواحدی می هستی را حقیقت ،مانند عرفا شهریار نیز .(782:1383 ،)سجادی «دارد

 تجلیات و شئون اویند: خداوند است همه مظاهر،

 هم جدا های تو اجزا زبی وجود جذبه    ــود   ور وجـذبه محبت تو محـای ج

 (1/291 :1372 ،)شهریار                                                                                 

که  جاآناز  است وز شئون و اطوار وجود جدایی ناپذیر بیند، عشق ابا عشق می را چیزهمه شاعر

ذات الهی است و همه وجود که صادره از اوست سرشار از عشق احدیت است و عامل  عشق جزو

 نیروی عشق است: ،در جهان ءحرکت همه اجزا

 دیدم افسانه بود و واهینچه باقی هر آ    ـازان   بقــاس عشــانف اد وـق بــون عشـافس

 ی ــف است ای جلوه الهـام لطیئینهآ    وحدت در خود به چشم من بین     عکس جمال

 (1/159: همان)                                                                                              

در نهایت به اصل خویش  ند وگردمیگرد یک مبدا  ته یک عشقند وهمه سرگشبه اعتقاد وی 

 د: رسنمی

 ی ـط فرمان ما یوحـبسان کلک من سر در خ   ا دیدم    قضگوی چوگان  ،همه اجرام علوی

 برجاپا گار وطواف کعبه را سرگشته چون پر   دت   ـــاهد وحـهمه پروانگان شمع بزم ش

                          (1/382: )همان                                                                                             

در دل  بیند وهستی را با خود یگانه می به مانند شهریار قائل به وحدت وجود است و جبران هم

 )هاتف «فتابیش در میان بینیدل هر ذره را که بشکافی آ» :بیندن را میوجودی آای اصل هر ذره
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چمیع عناصر  هواحد هجمیع أسرار البحار، وفی ذر هء الواحدالما هقطر فیو» .(39: 1394 ،اصفهانی

 ،)خلیل جبران «هفی العالم من الحرکات واألنظم من حرکات الفکر کلّ هواحد هی حرکفاألرض، و

همه اسرار در دل یک ذره خاک  ،های دریا را با خود داردب همه نهانیقطره آیک » .(79: 2007

 .«ن وجود داردآنظام ونظم  تمام حرکات هستی و ،حرکت اندیشهدر یک  ،زمین نهفته است

 شبنم حضور خورشید و در ودر قطرهشنود جلوه دلدار می یاز در و دیوار صال»در واقع جبران 

نهایت توان گفت در کند. میمیخرام، اقیانوس بزرگ ازلی را مشاهده ینه امواجِ زخودرفته و تیزآ

ها و به جانب ماورای سمانآ سویبهمارپیچ  برآیند تراوشات ذهن و قلم خالق او خطی متموج و

لسنا بغنی عن ، وهقدسیّ هالنفس خمیر ما یضع فینحن لسنا بغنیً عّ». (8: 1365 ،)حسینی «وجود است

احنا أرو فیما  ، ویرینا بعضالکبریما یقرّبنا من ذاتنا عّ لسنا بغنیو ،اهلل هنا إلی مدینتسیر ب التی هالقافل

أصغر مظهر  فی هالفکری هحن نستطیع أن نجد السعادفوق کل ذلک فنو .لعجایبسرار واألمن القوی وا

الطفل  فی عینیّالبهاء وما فی الربیع من الجمال و نشاهد کلّ هالواحد هففی الزهر ،الروحمن مظاهر 

 ما از چیزی که در» .(85: 1984 ،جبران)خلیل «مانیواألمال من اآل هالبشری  ما فیالرضیع نجد کلّ

نیاز بیبرد به سمت خداوند می کاروانی که ما رااز ، ونیاز نیستیمدمد بیروحی مقدس میوجودمان 

ساخته  را بر ما هویدا هارازها وشگفتی ا به ذات اصلی خویش پیش رانده وما رنچه ، و از آنیستیم

ها و طراوت توان همه زیباییکه در یک گل میطورهمانباالتر از همه،  .کنیمتوانیم چشم پوشی نمی

توانیم ، ما هم میرزوهای بشری را خواندواره تمام آبهار را نظاره کرد یا در چشمان کودک شیرخ

 .«های روح بیابیمترین پدیدهسعادت معنوی را در کوچک

 طبیعتماورای  -4-1-4

هن یک شاعر و هنرمند تمام نمای عالم روحانی و انعکاس جمال خداوند است و ذ هینطبیعت آ

ای تازهها صورت این زیبایی و قوه خیال برمیختن شهود باطنی آتواند با چون شهریار می بینیروشن

 ای بیافریند: جهان تازه ،فرینیببخشد و با تصویرآ

 بینمو میـار تــاه رخســدار مهـیینه آـمـه  وجنگل و دریا     سمان کنون صحرا و کوه و آ

 بینمسار تو میهای سیاه زلف نگونبه شب  ـم       یابو میـبه سیمای سحر لبخند نوشین ت

         (505 /1 :1372 ،)شهریار                                                                                    
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 ،هاثار رمانتیستسفر در طبیعت در آیان طبیعت و روح خود در سفر است. م شاعر پیوسته در

در واقع  .یدآاست که از طریق تخیل به دست می های هنرمند در کشف شهود و روحملشرح تأ

گذرد و با رمز عبور از عین به ذهن و از ذهن به عین است. شاعر از تجربه حسی عالم در می ،سفر

استاد  (.88: 1386 ،)مشرف رسد که از خود طبیعت برتر استمعرفتی تازه می ق در طبیعت بهااستغر

             کند: ری این چنین زیبا از طبیعت نقاشی میشهریار در ابیات ذیل، تصوی

 ت گفتگوـم از راز طبیعـبا ه              ادوی      ـن جاــهارا با زبرگــب

 پو مانند ونمی یکدم از تک وا              ها     به سیماون چشمـها چجوی

 ی و گلناری پتوـردین قالـزم  ه مینووش چمن                از گل وسبزه ب

 (1/452: همان)                                                                                             

نیاز با  ها را در مناجات و راز وعلوی بخشیده و همه آنشهریار به طبیعت منزلتی واال و روحی 

 :گویندحضرت حق را میثنای  که جمله همگی ذکر و بیندپروردگار خویش می

 بینمدر کار وضو می خم به سرچشمه و     باد وزان      در نمازند درختان و گل از

                                             (2/936: 1372 ،همان)                                                                               

 این عشق وکند؛ جبران را به سرچشمه حقیقت وصل میانسان  ،هستی ورزی به طبیعت وعشق

های عاشقانه نامهدر کتاب  جریان داردپود هستی تاروو در اوست  همبنای نگرش عارفان که را عالقه
مردی را  ،زمانی »دارد: ای بیان میمندانهکه به زبان انگلیسی نگاشته است به شکل هنر یک پیامبر

همان جا بود. از راهنمایم  گذشتم،می جاآنهر بار که از  ،نشستمی المقدسدیدم که نزدیک بیتمی

. سپس تصمیم گرفتم ای استشوریدهدیوانه  پیرمرد گفتمیخندان  ،اوو  ،پرسیدم او کیستیم

؟ همین دیگر چه نگرم. وها می: به دشتمرد پاسخ داد ؟کنیدچه کار میم: نزدیک شوم و پرسید

خواندند. در جنگ اش میبرای درک کردن زندگی کافی نیست؟ چنین پاسخ داد مردی که دیوانه

چیز دیگر  هراز  ها، بیشترنگریستن به دشتکه بریم یاد میاز کنیم و ها زیست میخاطر پیچیدگیهب

 .(119 :1384 ،)خلیل جبران «ستا برای درک خداوند کافی

 ،نه زیبایی به تصویر کشیده و برای آطبیعت را ب هالمتکسر هجنحاألدر کتاب هم چنین جبران 

لتفاح قد واوکانت أشجار اللوز » روح و جانی انسانی قائل است: ،سان آنچه در شعر شهریار دیدیمهب

 هقد بعثت بهن الطبیع هکأنها حوریات بمالبس ناصع فبانت بین المنازل ،هاکتست بحلل بیضاء معطر

های سپید و حله ،درختان بادام و سیب» .(13: 2005 ،همان) «الخیالزوجات ألبناء الشّعر وعرائس و
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های پاک فرشتگانی با جامهنمودند که گویی ها چنین میدر میان خانهو  خوشبو به تن کرده بودند

 .«ها را برای جشن عروسی و همسری فرزندان شعر و خیال فرستاده استنو خالصند که طبیعت آ

 مناجات عارفانه  -4-1-5

سد و رکشفیاتی علوی و معنوی میه شهریار با توسل به ذات احدیت و راز و نیازهای شبانه ب

ن مقام کند و آح یکی از اولیاء مرتبط میاو را با رومدی الهی پیشا»گوید که خودش میطوریهب

کند و موارد مبهم و مقدس کلیه مشکالتی را که شهریار در راه حقیقت و عرفان داشته حل می

 .(1/62 :1372 ،شهریار) «شودمجهول برای او کشف می

 اـــاز کجن ـو از کجا و بیان مـف تــوص      اــــــدد خـر ملک ازل تا ابــــای بر سری

 هت گواایینیست به تنهاو ای هرچه هست   غیر از تو هیچ نیست      تی وی که هستنها توئ

                     (1/291)همان:                                                                                                   

 چنیناین را« مناجات سحر»شعر کشانده و غزل  هننیازهای سحرگاهی خود را بر په و شهریار راز

 سراید:می

   به ساز مرغ سحر ترک خواب ناز کنید     ــاز کنید    رگ صبوح سـال زدند که بــص

 (2/818 :1372 ،همان)                                                                                       

های سحرگاهی سروده است خود گواه بر اشعاری که شهریار در وصف نماز صبح و مناجات

با راز و نیازها و  شاعر  را منور ساخته و خلوت تاریک و سوت و کور او ،ر الهیاین است که انوا

 داده است:  بار خود را جال مینمازهای دوگانه روح غم

 د ـان کنیـارگوخقبله می سویبه      چشمه صهبای صبحدم سازید         وضو به 

 نیاز کنیدای که به درگاه بیگانهدو         ت     ـل دل اســیگانه راز و نیاز قبول اه

                                    (2/818: )همان                                                                                                 

برد مهرش پناه میدهد و به دامان پرویش را ندا میدر فروتنی و اخالص پروردگار خ نیز جبران

ینا من ترفرف عل هنا، یا روحنا المجنّحربّ»: دهدگونه سر میسودای بندگی و عبودیت خویش را این و

فینا هی التی ترغب، والحافز الذی  هرغبتک الماثلترید، و فینا هی التی ه؛ إن إرادتک الماثلسمائک

 ؛نسألک شیئاًا الربّنا إنّنهار هو أیضا لک. إلی  _لیلک هو و _یحوّل لیلنا  نفحت أعماقنا به هو الذی

 فقد أعطیتنا کلّ ،حاجتنا، ولئن زدتنا عطاءً من ذاتک ألنتقبل أن تولد فینا، وحاجتنا ف تعرک فإنّ
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و به  گشودهروح بلندی که در آسمانت بال و پرا! ای پروردگار» .(75: 2000 ،)خلیل جبران «ءئش

ایم! خواست و اراده تنها از آن توست، و شوق تو آهنگ آرزوست، انگیزه ونیروی پرواز درآمده

 ،پروردگاراسازد، دل میبشگرف توست که در اعماق جانمان شبمان را به روز و روزمان را به شب م

دانی، نیاز می خوبدر دل بزاید  کهآنرا پیشتر از اساس هر حاجتمان  چراکهاز تو چیزی نخواهیم 

مند نچه هست بهرهآکران خویش نصیبمان سازی، ما را از هر سوی توست، و اگر از ذات بیهما ب

 .«ایساخته

 به درگاه حضرت حق و زاری ،چنین در مفهومی شبیه آنچه در شعر شهریار دیدیمهمجبران 

اری یخدا  تنها از داند ومرحم دل دردمند خویش می معبود را رمز گشایش درهای رحمت و

 هنت السامع عویل نفسی المودّع، أهر المخفی، الکامن وراء هذه الصوأیها العدل الخفیّ» :جویدمی

، ای ای عدل پنهان» .(78: 2017 ،همان) «أتضرّع إلیک، منک وحدک أطلب والمتهامل نداء قلبیو

ده و ندای دل خطاکارم کننداع، تویی که ناله روح وایهای پنهان از نظر نهفتهچهره که در فراسوی

 .«کنمزاری می تو سویبه تو دراز و سویبه، پس تنها دست نیاز شنویرا می

 تسلیم و رضا     -4-1-6

: 1383 ،)سجادی« خداوند خواهدهمان خواهد که  اشد وست که به مقدرات خشنود با رضا کسی»

به خوشی وشادمانی و  رضا یعنی استقبال حکم و قضای الهی «حکام بالروحالرضا استقبال األ» .(408

خوبی جایگاه خود را در هستی به مده وقائل آعرفا به مقام رضا شهریار نیز مانند  .(419همان: ) راحتی

را جانان نچه قوت قلب انسان است که هر آسکون و رامش و باعث آ بودن شناسد و این رضامی

 ن ندارد: اعترضی به آ داند وپسند خود میپسندد موردمی

 را  ن میان رضای تومن اختیار کنم از آ    ــن طلبند       جبر گر همه عالم رضای مهب

 (1/96 :1372 ،)شهریار                                                                                  

 ا که ذلت من ـزت من یـواه عـــتو خ      ضای خاطر توست      رضای خاطر من ر

                 (1/273)همان:                                                                                        

: گویدمیچون مرید خود خواجه حافظ که  وورد آاراده خداوند فرو میم در برابر او سر تسلی

: 1381 ،)حافظ« نچه تو فرماییاندیشی، لطف آنچه تو یره قسمت ما نقطه تسلیمیم / حکم آدر دا»

 : کندتسلیم موالی خود می دارد نچه در اختیارهر آ .(339

 دهد بدل ز غم جزع مکن که جزا می و    ، شهریار      ضا وقدر باشتسلیم با ق
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                    (127: )همان                                                                                        

پذیرای تقدیر الهی  ن معتقد وآ هردهای پشت پبه حکمت الهی و حساب مانند شهریار هم جبران

ها نبا آ اراده خداوند نیستند نکوهش کرده و خواست ور مقابل است و کسانی را که تسلیم محض د

خواهم در این جهت رشد کنم یا حاال : میچه احمقانه! هرگز نباید بگوییم» :گویدچنین سخن می

برد را می ی کنیم که او ماخواهم در این سوی دیگر جستجو کنم. باید خود را تسلیم رشد در جهتمی

 .(122: 1384 ،)خلیل جبران «کندو بدان سو هدایت می

 محبت -4-1-7
: 1383 ،سجادی) «شودمحبت غلیان دل در اشتیاق لقاء محبوب است که موجب محو محب می»

باشد در و از صفات ذاتی خداوند میسازد این رابطه قلبی که محب را با محبوب یگانه می .(700

 سمانی دارد: های شهریار نیز رنگ و بویی آرودهس

 ند اردانـو شاگـــوحید تــه در مکتب تـمـه    دیبان خـرد    ود بده درس محبت که اـخ

 (1/182 :1372 ،)شهریار                                                                                           

 : ل محبت منزلت و واالیی یافته استبیند که از گرا بسان خارزاری می او این جهان خاکی

 گرش گلی است همانا محبت است ای دوست      ان    ـهـارزار جـکه خزیز دار محبت ــع

 (1/185 :همان)                                                                                                   

 سرچشمه این عشق داند وخاطر وجود محبت میهانسان را از عدم ب شهریار هستی یافتن عالم و

 : یزال خداوند استو محبت وجود ال

 م زد ــدم نقش همه عالـوح عـاز بر ل          زل کـــز ابدیت دم زد      لک نقاش اـک

 محبت دم زد از عشق ودم شد و دل آ    ه از کلک محبت بچکید            نقطه عشق ک

 (2/820: 1372 ،همان)                                                                                           

ثلج ال أحبّ»: داندن میسرچشمه آجبران نیز اظهار محبت به مخلوقات این جهان را برای نیل به 

لهما قط سوی شکل من االستعداد لحّب  لم یکن حبّی ، ولکنمصدر واحدهما من ، والنار أحبّو

یک از هر چراکه دارمتش را دوست میبرف و آ» .(145: 1984 ،)خلیل جبران «أوسعأعلی وأقوی و

به  ها جز برای پذیرش و درک محبتینند ولی محبت من نسبت به آگیرمنشأ واحد سرچشمه می

 .«تر نیستمراتب واالتر و بزرگ
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ها را ذوب دل ،انجامد و داغ این محبتکه به پاکی نفس می پایان استمحبتی بی جبران خواهان

الملتهبین  یّضعتها علی شفتوک بلثم المذبح ونظیر متعبّد یتبر ،ت تلک الید براحتیفأخذ» کند:می

بعذوبتها تنبه من اإلحساس و ، تذیب بحرارتها کل ما فی القلب البشریخرساء هعمیق هطویل هقبّلتها قبلو

ه ن دست را با کف دستم چون عابدی کآ» .(28: 2005 ،همان) «من الطهر هلهیالنفس اإل کل ما فی

گنگ به او محبت ورزیده و برآن چنان  با لبانی سوزان و گرفتم و جویدضریح عبادتگاه را تبرک می

و  شود و از حالوتذوب می آنچه در دل آدمی وجود دارد، هرنای گرم زدم که از حرارت آبوسه

 .«یدآهای روح الهی به هوش میمه پاکین هشیرینی آ

 تنهایی خلوت و -4-1-8

هر  کهآن لوت از تصرفات در محسوسات، از جهتاصل عزلت بازداشتن حواس است به سبب خ»

گشته، و نفس به آن تقویت یافته و صفات نفس به آن تربیت  فتنه و بالیی که روح به آن مبتالآفت و 

یافته از روزنه حواس در آمده؛ و به آن، نفس، روح را تابع خود ساخته و به اسفل السافلین طبیعت 

تخیالت  .(53: 1363 ،کبریالدین نجم) «و به آن مقید ساخته و بر او مستولی گشته استکشیده 

موجب آن کشاند و بهمینشینی کم به تنهایی و گوشهاو را کم از زندگی،ای هرانه شهریار در برهشاع

 یابد:گاهی و معرفت دست میای از آبه گونه تازه

 حال خویشتن ه گر گذاردمان فلک حالی ب  ویشتن    ــال خــالی با خیــح لوتی داریم وــخ

 ویشتنـالل خـج مـدر کنم ـعالمی داری  که خود کنج ماللی بیش نیست     ما در این عالم 

 (1/138 :1372 ،شهریار)                                                                                    

خود را از تعلقات دنیوی یابد و انسان در خلوت خویش است که با معبود انس میدر نظر شاعر 

 : رهاندمی

 تنها گشتن  موخت همین یکه وآبه من       ا گشتن    ـیـمه دنـن هربه و آـها تجسال

 ا گشتن ـیـمه دنـدور ه هـوده بـچند بیه       بلکه روزی به تو تنها رسم از تنهایی    

                                     (1/99: )همان                                                                                           

 کنج عزلت من ه که خفته گنج سعادت ب     فتم چه عجب     ز کنج عزلت اگر سر نتا

                                           (1/273 :)همان                                                                                          
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، هالکآب هحلیف هفالوحد»: رسدرامش میآ ن بهداند که روح در آمیی تنهایی را بستر ،همجبران 

پیمان درد هم خورده وتنهایی قسم» .(12: 2005 ،)خلیل جبران «هروحی هکل حرک هکما أنها ألیف

 .«نان که مأنوس با هر حرکت روح است، همچاست

الحضور بودن است دست یافته بود و زندگی دائم وجبران به خلوت باطنی خویش که حفظ دل 

، صخورها األمانی هجزیر هالحیا» دید که در دریایی از خلوت و تنهایی قرار دارد:ای میرا چون جزیره

 «نفراداالو هوسط بحر من الوحد هی فی، و، وینابیعها العطشهأزهارها الوحشجارها األحالم، وشأو

هایش رزو و درختانش رویاها وگلآهایش از ای است که صخرهزندگی جزیره» .(69: 2007 ،همان)

 .«تنهایی قرار دارد ای که در میان دریایی از خلوت و، جزیرههایش تشنگی استچشمه تنهایی و

 شهود  -4-1-9 
« چیز مشهود اوستن شاهد آن است و آ، ن استحضور است هرچه دل حاضر آ»ود مراد از شه

ن های فوق حسی و فوق بشری از آنغمهجان عارف چون سازی است که  .(516: 1383 ،)سجادی

. عارف در این حالت یابدازلی در وجود او انعکاس می حال وجود محبوبکند و درعینتراوش می

لم ستاند و به عاشود و همچون چراغی است که پرتو خود را از شمع وجود او میچهره و نغمه او می

سرآغاز که  رسدتحول روحی میای از زندگی به شهریار در دوره .(145: 1386 ،مشرف) تاباندمی

به مولود  کهشود گشوده می عارفانه به روی شاعر باب سیر و سلوک وشود می شهود او الهامات و

 انجامد:اشعار معنوی می

 رسد به شهود بصائری که هم از غیب می    یبی است       ـاهد غـنوای عاشق شوریده ش

 (2/983: 1372 ،شهریار)                                                                                        

 دی ـدیه هـن نواختن از هـجز جان و ت    یا رب تجلی تو به غیب و شهود چیست     

 (1/291 :1372، همان)                                                                                            

ها از دیدگان شاعر شهود وقتی میسر است که انسان از تعلقات ظاهری رها شده باشد و حجاب

ش عالمی روحانی قوه خیال خویتواند با شهود باطنی و میو رود بینی چون شهریار کنار میروشن

 :را به تصویر بکشد

 وا آدستان و هموحید همـد شاهد تـحمه ب ـاز و نـوا دیدم         ی را همه سـدل ذرات هست

 ه )قوسین او ادنی( ـلوتگـر در خـدم بـرسی    نگه به تیغ پرّ دل بگسست      حجاب کائنات آ
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 زدم فریاد شوق از دل فسبحان الذی اسری       راج پیغمبر     عـر مـی داد بـواهـن گـروان م

                            (1/383: )همان                                                                                             

را بسته و روح را از  ورد که راه دیدگان حقیقت بینآاز حجابی صحبت به میان می ن هم،جبرا

 هنراه بأعیننا لیس بأکثر من غمام : إن مالنفسیلکم وأقول » :دیدن حقایق و شهود باز داشته است

 هتشوش ما یجب أن نستوعب هذاننا لیس إال طنطنوما نسمعه بآ ببصائرنا هنشاهد تحجب عنا ما یجب أن

بینیم جز نچه را با چشمانمان میهر آ :گویم کهبه شما و خود می» .(7: 2007 ،خلیل جبران) «بقلوبنا

ذارد که حقیقت اشیا را بنگریم گمان را چون حجابی پوشانده و نمیری بیش نیست که راه بصیرتاب

 .«استا از ادراک حقایق باز داشته شنویم طنینی بیش نیست که دل رهایمان مینچه را که با گوشو آ

شود غاز مینوردد ابدیت آمی عالم خاکی را در و گستراندوقتی که عشق بال میبه باور جبران، 

 یمن یرالمؤ» :پردازدژرفاها میروح به جستجوی  شود ودریچه الهامات و شهود گشوده می و

یستطیعون ما ال هویدرک بفکرته الباطن ،یون رؤوسهمالمنقبون بعما الیراه الباحثون و هالروحی هببصیرت

بحواس تختلف عن الحواس التی یستخدمها  هیختبر الحقائق القدسیمن . المؤهإدراکه بفکرتهم المقتسب

: )همان «من أبواب ه: لیس لهذه المدینلطریقه قائالًا ها جداراً محکم البناء فیسیر فیظنّ، فیهالناس کاف

با چشمانشان  محققان بیند که پژوهشگران ومن با بصیرت روحانی خویش چیزی را میمؤ» .(83

ندیشه ظاهری قادر به کنند که ااندیشه وشهود درونی خویش چیزهایی را درک میبا بینند و نمی

مردم عادی متفاوت  زمایند که با حواسآان حقایق ملکوتی را با حواسی میمن. مؤن نیستدرک آ

: گویندروند و میراه خویش مید وپندارنن را چون دیواری سخت و استوار میاست حواسی که آ

 .«ی نداردااین شهر دروازه

 درد و غم -4-1-10
تر و آدمی در مسیر معنویت و تکامل خویش ناگزیر از درد نیست، هر چه روح انسان متعالی

ها این مشکل اصلی اغلب انسان»تر خواهد بود. فتتر و ژرتر باشد دردش نیز افزوناش عمیقآگاهی

شان از خدا. است از فراق و جداییای کشند تنها سایهفهمند هر سختی و رنجی که میاست که نمی

دانند وجودشان چیزی جز درد کنند زیرا نمیتر زندگی میها در توهمی بزرگولی بعضی از انسان

اند. کیمیای محبت نهاند و دو دوست دیریمحنت و محبت قرینه» (257: 1383ک، یو غم نیست. )چیت

ت و بال امتحان است بر تا بذل کنی، محن، هرچه بال است هزار جان باید برای دوست رایگان نیست

اندوه خویش را که خبر از دل سوخته و  غم وسودای ( شهریار 706: 1383 ،سجادی)« دل و جان.
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چنین دردمندانه سرداده  دهد راهای حزینش در فراق یار و داغ جگرسوز عشق میرنجور او و ناله 

 گوید:گداز عشق میو از سوزو

 جگر کند ها که با من خونینهیا رب چ    ـر کند         عشق س مــچون نای دل نوای غ

 ر کند ـــم مختصـه غـر فسانـامشب دگ    غوغای دل که کاش        دوشم نخفت دیده ز

 (1/234: 1372 ،)شهریار                                                                                   

 ی ـم دنیایـن تنها و غـن تـوای بر م    نهایی          ن تـه تـم دنیا بـغارد ـد بـنـچ

 ی رم وایجگر ریش برآکه چو تیر از    ندهد          م ـناران فلک فرصت آـبرـیـت

                    (1/202 :)همان                                                                                      

بال و مصیبتی که از دوری از حق ناشی شود خذالن محض است مگر از جهت قرب به حق باشد 

داند که وجب تعالی انسان میجبران درد را م .(382: 1383 ،سجادی) ب تطهیر از معاصی استموج

یحیط بإدراککم  یتفتّق السّتر الذی هو أنّ ،األلم الذی بکم إنّ» :انجامداش میبه رشد و شکوفایی

خلیل ) «لکم من أن تخبروه مناصَتکشف قلبها للشمس، کذلک األلم التتفتّق ل هالثمر هما أن نواوک

، شکافته شودرا در بر گرفته  که ادراک شماشما این است که پوششی درد » .(56: 2000 ،جبران

بر دل گرمای آفتاب شکند تا میو پوسته خود آورد میسر از خاک بیرون که ای میوههسته همانند 

 .«و الجرم باید به او خبر دهید نیز چنین استشما  طبیعت درد .تابدن بآ

جبران نیز از  چراکهبه وفور مشهود است  از عشق در آثار جبران نیز مانند شهریار اندوه حاصل

این رنج و  عاشق بنشیند چون عشق در دل نصیب نبوده است واندوه هجران بی ووگداز عاشقی سوز

فرأیت  هثانی نظرت الیک ولکننی» :سازدآورد و او را همنشین با اشک و آه میاندوه را به بار می

 .(69: 2007 ،همان) «تتوجح بغربتها وتغصّ بوحشتها هیإلی جانب عرشک و هواقف هاتک المستوحدذ

که ، تنهایت را ایستاده درکنار تخت تو دیدمحقیقت  ای بر تو نگریستم و ذات ودیگر لحظهمن بار »

 .«دمند و از تنهایی خویش غمگین استاز غربت خویش رنجور و در

مزّق أجفانی فبکیت، قد أعتق لسانی فتکلمت، و فالحبّ»: دارداظهار میی دیگر یجا درجبران 

سخن گفتم،  آزاد کرد وعشق زبانم را » .(11: 2000 ،خلیل جبران) «شکوتُو تُتی فتنهدفتح حنجرو

 .«سر دادمناله  آه برآوردم و و ام را باز کردحنجره گریستم، وپلکهایم را از هم گشود و و

 ثنا  تسبیح و -4-1-11
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. تسبیحهالسماوات و األرض والطیر صافّاتٍ کل قد علم صالته و أنّ اهلل یسبّح له من فی م ترَأل»

بال گویند و مرغان گشادهزمین است خدا را تسبیح می ها وسمانآچه در ای آنآیا ندیده (41)نور/

رود بیشتر میهرچه معرفت انسان باال  .«شناستکدام به دعا و تنزیه خود آگویند و هرز تسبیح مینی

 قرآن کریماز  تأثیرشهریار با گونه ستایشی فقط الیق ساحت قدس خداوند است. برد که هرپی می

 بیند:ستایش خداوند می همه ذرات هستی را در حال حمد و روح عارفانه خویش و

 گر خالیق در گوش شنوا بگشایند          ه نغمه تسبیح خداست       ـمـساز ذرات ه

 یات خدا بگشایند گوش در نغمه آ         ر و دمی دم کآفاق      نای توحید به چنگ آ

 (2/832: 1372 ،شهریار)                                                                                    

 :نمای خداوند باشدینه تمامد که آخواهشهریار از خداوند چشم دلی می

 کرنش تو را روا ستایش تو را سزا    ـو غنی        و ای ذات تـن تم از آـملک قدی

  نما ینه بیند خدافرش آ رش وــتا ع          بین یا رب به بنده چشم دلی ده خدای

   (1/291 :همان)                                                                                      

شکوه خداوند یاد کرده  و از عظمتمشاهده شد  با مضامینی شبیه آنچه در اشعار شهریارجبران 

أت ملکوتک السموات ... لیتقدّس اسمک... لی أبانا الذی فی»کند: گاهش طلب بخشش میو از در

ای » .(79: 2017 ،خلیل جبران) «اغفر لنا ذنوبنا .ألرضاالسماء کذلک علی  ... لتکن مشیئتک کما فی

ات خواست و اراده .ید: و ملکوتت در میان آیی باید که نامت به پاکی یاد شودهاسمانکسی که در آ

 حوهلوا للربّ سبّهلّ» .«است پس گناهانمان را نیز بیامرز بر گرفتهها و زمین را در سمانآچنان است که 

 الصنوج، سبّحوهاألرغن سبّحوه بصوت لطبل و الدفوف، سبّحوه باألوتار و، سبّحوه باهبالمزامیر والقیثار

نوای خدای را ستایش کنید و او را با نغمه و » .(8: 2013 ،همان) «ح الربّفلتسبّ هنسم کلّالتهلیل و

 .«بگوید تسبیحاو را  تسبیح بگویید و هر دمی بایدو تهلیل  پاک،دف و  چنگگیتار، بوق، 

 اشتیاق شوق و -4-1-12

ن الزم صدق محبت است ی محبوب است در باطن محب و وجود آمراد از شوق همان داعیه لقا»

ثمره محبت  شوق) اهلل اشتاق إلی لقائه حبّأ. من هالمحبّ هالشوق ثمرکه ابوعثمان حیری گوید: چنان

از دیدگاه  .(512: 1384 ،سجادی)« مشتاق بود( دیدار اوه ست دارد، بکسی که خدای را دوو است 

باعث  واو را به درجات باال رسانده است که اشتیاق فراوان به لقای محبوب  این شیفتگی و ،شهریار

 بخشیده است:قرب به محبوب حقیقی شده و به او بال پرواز 
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 رات  ــت بـدسه ـی بـدلخوشدارم از       پـلـه نخستینم             رـه بـمن ک

 اتـیّ این درجـون تو طـم چـتا کن      گشایم پر         هردم از شوق می

 (1/385 :1372 ،شهریار)                                                                                    

 تش حرمان       مراست دل همه شور و مراست سر همه سوداتاب آ ز سوی جذبه شوق و ز

                        ( 1/332)همان:                                                                                     

 :دهدچنین نغمه سر میایندر جای دیگر شاعر 

  جااینپـر  صـفت بـاز کـنم بـال وپـروانـه    سوخته از شوق  ش من جانسویبهشمعی که 

 ست جااینسر پاودسته چو من عاشق بییکاز پـا نـشناسم       تـنهـا نـه مـن از شـوق سـر

 (1/212)همان:                                                                                    

از  ؛داند برای وصول به سرچشمه حقیقتاشتیاق را پر پروازی میمانند شهریار این جبران هم 

شود. در واقع هر دو شوق به مخلوقات است که موجب قرب به خداوند می دیدگاه او این جذبه و

 ،شوقکم سوف تجدون ابن إالنسان فی هدیو» :پیمایندشاعر با اشتیاق خویش طریق عبودیت را می

در اشتیاقتان است » .(219: 1999 ،)خلیل جبران «الطریق إلی الربّثم هو  ،هینبوع النشوشوق هو إذا ال

جذبه است که مستی است واین شور وو اشتیاق سرچشمه شور  که فرزند انسان را خواهید یافت.

وق ، هنا نستطیع أن نتشهالعذب ه، هنا فی هذه السکینهنا األفضل أن نبغی» .«رسانده خداوند میانسان را ب

 ،همان) «قلبها هحتی تفتح لنا البشری ههنا نستطیع أن نحبّ البشری. وحتی یدنینا الشوق من قلب اهلل

توانیم میست که جااینرامش دلنشین، همین جا در این آ ،بهتر است همین جا بمانیم» .(112: 1984

به بشریت  توانیممی جااینییم تا این شوق ما را به درگاه خدا نزدیک سازد. از اشتیاق به پرواز درآ

 .«به رویمان گشوده شود شانقلبدریچه  تا عشق بورزیم

 مشترک عارفانه  هاینماد -4-2

 شمع و پروانه -4-2-1

است سوزاند. نیز اشاره به نور عرفان شمع در اصطالح عرفا، پرتو نور الهی است که دل سالک را می

ای پروانه( 510: 1383)سجادی،  کند.گردد و آن را منور میکه در دل صاحب شهود افروخته می

پروانه »: الیقین و کمال وصال رسیده استوزد مظهر شخص عارفی است که به حقستش میدر آ که

مثل انجامد بدان ار در راه محبوب که به سوختن در شعله فروزان عشق او میبه عشق و وفا و ایث
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خود را  چراکههایش بسیار بهره جسته است شهریار از این دو نماد در سروده .(215: همان) «اندزده

هم زده و سوزانده  عاشقی او را بر بساط عشق و ،بیند که فراق یارای مین پروانه، عاشق دلسوختهچو

عین  در محبوب و فنا شدن نیست بلکه محو و ه معنای نابودی در اشعار اواست اما این سوختن ب

  وصال است: 

  جااینر ـوپالـم بـنـاز کـفت بــصهـروانـپ    سوخته از شوق   ش من جانسویبه شمعی که

 ستجااینسر پاودسته چو من عاشق بییک      م    شناسا نـر از پـوق ســـن از شـه مـا نـتنه

 (1/212 :1372 ،شهریار)                                                                                        

 یـروایـپیـه بـوختـسرـپ ۀـروانـاد پـی    ا سوخت که داد    ـشمع ما خود به شبستان وف

                         (1/155)همان:                                                                                                  

 :رسدمیو جاودانگی داند که با سوختن به کمال وصال پروانه را مظهر عاشقی میجبران نیز 

 هسالمو هیعیش براح من الخلد الذی یحول السراج حتی تحترق هی أسم هالتی تظلّ مرفرف هفالفراش»

این  سوزد،زند تا میشعله پر میحول پروانه همواره » .(44: 2005  ،)خلیل جبران «لمالمظ هنفق فی

با مقایسه  .«ای تاریک باشد واالتر استالنه درسالمتی  تن از جاودانگی که همراه راحتی وسوخ

شود که آنان به مدلول عرفانی شمع و پروانه، روشن می دیدگاه هر دو ادیب نسبت به دو نماد عرفانیِ

 گیرند.آن، برای بیان مقاصد عرفانی خود بهره میخوبی از دو نماد آگاهی کاملی دارند و به این

 شب و روز  -4-2-2

گونه که در پذیرد، همانحق تعالی به هنگام شب، بر گردن آدمی حقی دارد که در روز آن را نمی

( اندر شب قبض هیبت و 4/842: 1384کند. )غزالی، روز حقی دارد که در شب آن را قبول نمی

؛ و در حال قبض، بنده را همه زاریدن است و خواهش از دل ریش، دهشت و با روز أنس و رحمت

وحدت و کمال  هشب نشان به عقیده عرفا( 497: 1383در حال بسط، هم نازیدن است. )ساجدی، 

خاطر به ز و نیاز و مناجات با احدیت است؛ شبیگانگی با خداوند است و شامگاهان بهترین زمان را

داند که آرامشی می شب را مظهرشهریار شدن در محبوب است.  تاریکی مطلقش نماد محو و فنا

ها و خود را از هرگونه تیرگی با معبود خویش انس و خلوتی داشته و ،آن توان در دل تاریکِمی

  : فعالیت و ماجراجویی است هو روز نیز عرص ها پاالیش داده و به روح علوی پیوستناپاکی

 ر روز کجا ـشـماجراجوی ب        ا       ـجــوز کــرمــاتی مـاجـنـشب م

 واهی دارد  ـید گـوحـدل به ت             ی دارد  ـــهــر روح الـــشـشب ب
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 (1/611: 1372 ،شهریار)                                                                                     

 کـشند بر رخ یکدیگـر آیـنهخوش می       ز جیب خود از ماه و آفتاب    شب  تا روز و

 (1/325)همان:                                                                                          

نشانه تابی و شب را اشتیاق و بیروز را مظهر تکاپو و  نیز تعبیری مانند شهریار دارد و جبران

 النبیّ داند و در کتاب خود قی خویش میرامش و فراغت برای درد دل و خلوت با محبوب حقیآ

أن تقیل الحبّ جدیداً؛ و یوماً فی ؛ لتستقبل شاکراًر بقلب مجنّحمع الفج أن تنهضو»ورد: آچنین می

صدرک باالمتنان؛ ثم  واک یمورالحبّ؛ و أن تعود مع األصیل إلی مأ هنشو مستغرقاً فی ،همع الظّهیر

: 2000 ،خلیل جبران) «الحمد هک تتمتمان بأنشودشفتا، وقلبک یسبّح بمن تهویإلی النوم، وتخلد 

از عشقی ، شکرگزار روزی دیگر شوق و اشتیاق از ه صبح با دلی لبریزچشم گشودن در سپید و» .(13

سمت خانه با رهسپار شدن به  ،هنگامو شب  ،ق در مستی و شور عشق، غرکش نیمروزتازه در کشا

آوازخوان ثنای  ،هاوق ولبگر معشستایش ،قلب کهدرحالی، و خفتن قدردانی سپاس وقلبی مملو از

 .«دوست است

اللیل  هنسمعها فی سکین ههادئ هعمیق هأغنی« می»هم یا ی هذا التفاوف»گوید: ودر جای دیگر می

می! در این » .(50: 1984 همان،) «هفتنتقل بنا إلی ماوراء النهار، إلی ماوراء الزمن، إلی ماوراء األبدی

با ما به ماورای شنویم و آرامش شب آن را می رسا که در سکوت وای است آرام و تفاهم، نغمه

 .«گرددزمان و ابدیت جاری می روز،

 شراب می و -4-2-3

شراب  .اندن است که در نهایت سلوک اخصعشق را گویند و این مخصوص کامالشراب غلبه »

شهریار عرفانی در اشعار  (498: 1383 ،)سجادی «.کنایه از سکر محبت و جذبه حق استطور مطلق به

شده است منظور از شراب، همان شراب طهوری است که هنگام آفرینش انسان در وجود او سرشته 

انسان  ،ذره وجود انسان جاری است و حالت مستی ناشی از این عشقذره به همین دلیل عشق در

این شراب ناب از دیدگاه شهریار  .سازدخود ساخته و در باری تعالی محو میعارف را از خود بی

ته و روحش را متعالی ای بیش نیست به دریا مبدل ساخالهی وجود ناچیز انسان را که چون قطره

  گرداند:می

      مستی جاوید شور وه سرود صبحدم سر شد ب     شراب شوق ا قدح لبریز گردد از شفق را ت
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 (1/502 :1372 ،)شهریار                                                                                   

 ن شراب که خود مرده را نماید احیا از آ   مـن از دهان صراحـی      به گلوی فرو چکان

 ا ـن شراب که مر قطره را بسازد دریاز آ    ید    ره را نماید خورشن شراب که خود ذاز آ

                   (1/331 )همان:                                                                                            

داند که نماد حیات معنوی می را شراب سان استاد شهریار،هب جبران نیزچنان که پیداست آن

أما » :داند که چون شهد شیرین استسی مین را عشق قدش را لبریز نموده و گاه آانه زندگیپیما

ف فرسخ بالطول و اآل هلکن من کان کأسه سبعو  هالحیا هرأن یمأل المرء نفسه من خم فهی هالسعاد

خلیل ) «کأسه بکاملها فی هحتی تنسکب الحیا هعادالف فرسخ بالعرض ال و لن یعرف السآ هسبع

ا اگر طول معنوی سیراب سازد ام خود را از شراب انسان که سعادت آن است» .(44: 1984 ،جبران

تواند به خوشبختی دست یابد مگر هزار فرسنگ برسد نمیاش هم هریک به هفتو عرض پیمانه

 .«اش را لبریز نماید، پیمانهشراب زندگی وقتی که

 ،همان) «إال کانت ثمالتها عسالً هما شربت کأساً علقمیّو»گوید: چنین میجای دیگر این جبران در

 .«ش چون شهد عسل شیرین بودام دُردراب تلخی را که سر کشیدههر ش» .(7: 2007

 شب  صبح و -4-2-3
از آن جهت که هر شب  های شهریار،در سروده ازجملهیاری از شاعران و در اشعار بس عرفا ندر میا

از نشان  را تاریکی شبصبحی نهفته است،  ،بخش صبحی روشن است و در پس هر شبیتاری نوید

 دانند:صبح را نماد امیدواری و وصل میسپیده روشنایی وو هجران،  ظلمت و ناامیدی و

 رد مرا دیده تا دمید سپیده سپید کو امید صبح سعادت           سیاهی شب هجر 

 (1/143 :1372 ،)شهریار                                                                                  

 یـم راهاهردـه کآ ۀـلـافـه قـبسا ک     در شبان سیاه          و ای صبحـجستجوی ت هب

 (2/910 :1372 ،همان)                                                                                 

 های هجران غم مخور صبح وصلی از دل شب     دمدخر میین که آعاشق مسکپای دار ای 

 (2/898)همان:                                                                                              

نجوم  هأیّو» جبران نیز از این دو نماد برای بیان امیدواری و ناامیدی خویش استفاده کرده است:

: 1999 ،خلیل جبران)« ترقب الفجر! تلک التی همسهّدنفوس  هأی! وظالم النفوس یتلک التی تنفذ إل
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هایی هستند که کند، همانشان نفوذ میهایجان تاریکی و ظلمت در ستارگان کهکسانیو » .(99

 . «اندکشیده انتظار سپیده صبح را در اعماق روح و جانشان

ها قد تحول قنوطی وح یبتسم. وراء نقاب کل لیل صبا، وقلب کل شتاء ربیع یختلج کن فیول»

خروشد و در پس پرده بهاری میاما در دل هر زمستانی، » .(77: 1984 ،همان) «شکل من األمل إلی

 .«ه خود گرفته استرزو بهمین دلیل نومیدی در دل من شکل آ زند به، صبحی لبخند میشبی هر

 نور  -4-2-4
اس ، در لبسماء اهلل و تجلی او به اسم ظاهراسمی از ا (األرض اهلل نور السماوات و) نور به حکم»

شهریار نور جمال خداوند را در  .(772: 1383 ،سجادی) «های جسمانی و روحانی استصورت

داند که هستی را در ، خداوند را نوری میقرآن کریمو با تأسی از کند اجزای این جهان مشاهده می

  برگرفته و این نور مراتبی دارد و هر آنچه در جهان وجود دارد همه پرتویی از نور خداوند است: 

 ویاـافراشتگان گ« اهلل نور»ت ــایرـهمه بی      ـدسـو قـرتـه از پـان انباشتـسمآ ن وـیـزم

 اـیکتهمه کون و مکان لبریز نور شاهدی        دل گردون شکافد سیل نور و جوشد و ریزد

 (1/381: 1372 ،شهریار)                                                                                           

  فاـتـوره اخـی نـوره فـرط نـن افـا مـی   ویش   ـور خـان در ظهـان نهـیـع وـرتـای پ

 (1/291 :همان)                                                                                              

نبود فی ، کسوف و خسومنان سر بزندهای مؤه از مطلع دلنور توحید را ک فتاب معرفت وآ»

وعرفان  قرآن کریماز  تأثیرنیز با  ( جبران773: 1383 ،)سجادی «ن را بی غروب.طلوعی است آ

معتقد است انسان زمانی به  گرفته و قدسی در نظر نور را در آثارش انوار الهی و ، واژۀخویش شرقی

گویم: با اینک می. پرده نور است ام: خداوند پشت هزاربارها گفته» هد رسید:وااین نور توحیدی خ

: 1984 ،خلیل جبران) «شودتر میخداوند نزدیک گیرد وها جهان پایان میگذر از یکی از این پرده

م به سطح ، سرانجادریا باشد ی اگر چهار سال در قعریک قطره نفت حت»گوید: در ادامه می و .(120

 سر»: کندتعبیری چنین زیبا از نور بیان مییا در جایی دیگر،  .همان()« یندبنور را میآید و آب می

که وزش در پرتو نور حقیقی رهسپار شو » .(84: 2007)خلیل جبران  «هتطفئه األهویال بنور الحق الذی

، من لکنالشمس عن بعد. و نحن نحیا بنور»: گویدو در ادامه می .«ن را نتواند فرو نشاندهیچ بادی آ
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ر پرتو نور خورشید زندگی ای دور دما از فاصله» (85 همان:) «؟الشمس فی ها یستطیع الحیامنّ

 .«؟تواند در خود خورشید زندگی کندما می ، اما چه کسی ازکنیممی

 نتیجه -5

 :ن نتیجه گرفتتوااز آنچه گذشت می

 ،، شهریار و جبرانو ادیب ثار دو شاعراصطالحات عرفانی در آمضامین و  .1

  .اقدس الهی است های درونی انسان و ذاتهماهنگ با خواسته
ی است بینی واحدی که هر دو شاعر به آن معتقدند اصل وحدت وجودجهان .2

نمای جمال حق ۀ تمامای از ذات و صفات مقدس خداوندی و آینکه همه اجزای جهان را جلوه

 داند.      می
های از خداوند عامل تمام بحران غفلت از خویشتن و دوری جستنبه باور ایشان  .3

وپاگیر بشر امروزی شده و راه رهایی هایی است که دستها و شهوتو منجالب هوس ،روحی

  نخواهد شد. پذیرامکانت معنویت ساحپناه بردن به از آن جز با 
 ؛دهدهای عرفانی شهریار و جبران را شکل میاندیشه بنایسنگو عشق پایه  .4

عشق هر دو  .کندمعبود ازلی سوق داده و به ذات نامتناهی وصل می سویبهرا  آنانعشقی که 

 دانند.پایان میشاعر با شور و اشتیاق همراه است و هر دو، عشق را ازلی و بی
نچه در هستی وجود ستایند و به هر آاک و منزه را میپ شهریار و جبران عشقِ   .5

حقیقت را در ورای  نگرند وطبیعت می مخلوقات وورزند و با دیدی عارفانه به دارد عشق می

تحمل هایی را ها و سختینامالیمت ،برای رسیدن به درک و معرفتی عمیق بینند ومی هانآ

تواند مسیر را برای میبا این وجود باشد اما می ه عشق همواره با غم و اندوه قرینچراک کنند؛می

 ن هموار سازد.نشیب آادی عرفان و راه پرفرازورسیدن به و
توان به ای که میان آثار شهریار و جبران انجام گرفت میبا مقایسه ،نهایتدر .6

های ها و سرشتکه خود نمادی از فطرتاین دو شاعر  عرفانی هاینزدیکی آراء و اندیشه

 پی برد.مشترک بشری است 
 
 

 منابع
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