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  سپهري سهراب و ابوالخير ابوسعيد هاي در انديشه »فنا« مفهوم مقايسة
 

  1مهدي عرب جعفري محمدآبادي     
 2دكتر مريم شعبانزاده

 چكيده 
 هاي هاي اين مكتب با انديشه ابوسعيد ابوالخير از عارفان مكتب خراسان است كه انديشه

سپهري نيز از شاعران بنام معاصر است كه دربارة شعر او، بويژه . هندي قرابتي فراوان دارد
برخي شعر او را داراي مباني عرفان . هاي عرفاني اش سخناني فراوان گفته شده است انديشه

  .  اند ايراني اسالمي، برخي داراي مباني عرفان هندي و شرقي و برخي تهي از عرفان دانسته
هاي شناخت  واژگان مدخلي است بر طرز تفكر شاعران لذا پژوهنده يكي از راهگزينش 

داند، اين قلم  هاي وي مي عرفان سپهري را گزينش اصطالحات و مفاهيم عرفاني در سروده
براي روشن كردن چيستي و چگونگي عرفان سپهري، از ميان مفاهيم و اصطالحاتي فراوان 

را كه به قرابت آن با نيروانا در عرفان هندي اشاره » فنا«كه در شعر او نهفته است، اصطالح 
كوشد مفهوم آن را در مقايسه با كاربرد همين اصطالح نزد ابوسعيد  كرده اند، برگزيده و مي

هاي  ها و تفاوت ابوالخير يكي از بزرگترين عارفان اسالمي مقايسه كند و ضمن بيان همانندي
                                                         .گفتار ابوسعيد، سرچشمة عرفان سپهري را بنماياندهاي سپهري و  اين اصطالح در سروده
  .عرفان، اصطالح عرفاني، فنا، ابوسعيد ابوالخير، سپهري :كلمات كليدي
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  مقدمه 

  . در قرآن آياتي وجود دارد كه ناظر بر مفهوم فنا است
  )88/قصص(» وجهه لَه الحكم و الَيه ترجعون ٍ هالك اال  كُلُّ شَيء«

فرمان سلطنت عالم با او و رجوع همة . هر چيزي جز ذات پاك الهي هالك و نابود است
  .خاليق به سوي اوست

توان در يك جمله گفت فنا  اند همانند هم است، مي بيشتر تعاريفي كه عرفا از فنا كرده 
فنا پاك «. و حتي تهي شدن از خود است) تعلقات(ها  بريدن و دل كندن از همة آويخته

و 106: 1383قشيري، (» شدن است از صفات نكوهيده و بقا تحصيل اوصاف ستوده
  ) 312: 1371هجويري، 

اند، براي نمونه، خواجه عبداللّه انصاري براي فنا سه درجه  يز براي فنا گفتهتقسيماتي ن
فناي مشاهدة طلب : درجه دوم. فناي معرفت است در معروف: درجه نخستين«: قائل است

فنا : درجه سوم. فناي مشاهدة معرفت است تا معرفت از ميان رود. است تا طلب از ميان رود
ت از روي حق كه برق معاينه را دريابد و بر بحر جمع كشتي آن فناس  از مشاهدة فناست و

فناي (سهروردي و كاشاني هم فنا را به دو گونة فناي ظاهر ) 217: 1383انصاري، (» براند
و  191: 1374سهرودي، .(كنند تقسيم مي) فناي صفاتي و فناي ذاتي(و فناي باطن ) افعالي

  )427: 1372كاشاني، 
در آيين هندي و بودايي . أثير عرفان هندي است ير تعرفان سپهري تا حدودي ز

يعني فرونشاندن عطش تمايالت و گريز و » نيروانا««. دانند مي» فنا«را برابر با » نيروانا«
ها و رنج جهاني و ساحل ممتاز و كمال مطلوبي كه بر اثر   آزادي از سلسلة علل پيدايش

در عرفان ايراني نيز ) 1/165: 2536 شايگان،(» طريق هشت گانة بودايي تحقق مي پذيرد
ها از او  معني فنا آن باشد كه حظ«. اند ها و تمايالت دانسته منظور از فنا را فاني گشتن حظ

و معني فاني گشتن حظوظ، . فاني گردد و او را در چيزي حظ نماند و تميز از او ساقط گردد
ميان مونس و موحش و ميان آن باشد كه او را به كس انس نماند و به چيزي لذت نماند 

هاي بودايي بر آنند كه درك نيروانا ممكن  مكتب) 3/1570: 1366مستملي، (» ملذ و مولم
» هاي جهان و بر فراز  مقوالت هستي و نيستي واقعيتي است وراي پديده» نيروانا«« . نيست

و كامالً يك چيز هايي كه فنا با نيروانا دارد، اين د با همة همانندي) 1/426: 2536شايگان، (
هدف ممتاز آيين بودا است، اما فنا هدف ممتاز عارف ايراني نيست، بلكه » نيروانا«. نيستند
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به گفتة . رسد؛ و هدف نهايي او اتحاد و وصال با خداست عارف پس از فنا به بقا در خدا مي
» ي اللّهفنا عبارتست از نهايت سير الي اللّه، و بقا عبارتست از بدايت سير ف« كاشاني 

را برابر با وحدت در عرفان ايراني » نيروانا«شايد بهتر آن باشد كه ) 426: 1372كاشاني، (
  .دانست

  بيان مسأله
در تصوف و عرفان ايراني، همان مقام را دارد كه «) ق.ه440-357(ابوسعيد ابوالخير 

يباييها و هر دو تن دو نقطة كمال و گلچين كنندة مجموعة ز. حافظ در قلمرو شعر فارسي
كه  -و آنچه در طول چهار قرن نخستين تصوف و عرفان ايراني. ... ارزشهاي پيش از خويشند

وجود  -دوران زرين اين پديدة روحاني و فرهنگي است، يعني دوران زهد و عشق و مالمت
: 1385شفيعي كدكني، (» داشته در رفتار و گفتار بوسعيد خالصه و گلچين شده است

  ) همقدمه، بيست و س
پير از خود رها شدة ميهنه انديشة فناي «: دربارة ابوسعيد و انديشة فناي او بايد گفت كه

هاي عارفانه است، چنان  مايه ترين بن ترين و عالي در حق و بقاي در حق را كه يكي از اساسي
در گفتار و كردار مخلصانة خود تجسم بخشيد كه از اين پس اگر از او نامش را بپرسند، 

اگر از . يابم جويم كمتر مي هر چه بيشتر مي. ام سالهاست او را گم كرده: گويد دوار ميبايزي
  :گويد وار مي مذهب او سوال كنند مولوي

  ها جداست           عاشقان را مذهب و ملت خداست مذهب عاشق ز مذهب
 او» كيسـتي «گويـد و اگـر از    اگر به صداي دل او گوش دهند، مانند حالج انا الحق مـي 

هـيچ  «: دهـد  ، رندانه و سـرخوش جـواب مـي   »ليس في الجبه سوي اهللا«بپرسند، اگر نگويد 
  )162: تا پورخالقي، بي. (»كس بن هيچ

شاعر معاصر سخناني زياد گفته شده است؛ ) خ1359-1307(دربارة شعر سهراب سپهري
ند عرفان او از ا ، برخي گفته)63: 1377احتشامي، (اند برخي او را داراي عرفان ايراني دانسته

، و )102: 1373و فرج سركوهي،  26: 1371آشوري، (گونة عرفان هندي يا بودايي است
  . اند گرا و به هيچ رسيده خوانده برخي ديگر او را پوچ

شميسا عرفان سپهري را به عرفان شرقي و ايراني هر دو نزديك دانسته است و به 
اي از  مكتب خراسان در عرفان، خود آميزه«. نزديكي عرفان ايراني و شرقي هم پي برده است
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ها با هند و چين در  خراسان قرن. هاي كهن ايراني و اسالم است افكار بودايي و چيني و آيين
بدين ترتيب عرفان سهراب سپهري «). 20: 1376شميسا، (» تماس و مراوده بوده است

در مقابل مكتب (ان ادامة زندة همان عرفان مكتب اصيل ايراني يعني مكتب مشايخ خراس
و آراي او به آراي بزرگاني از قبيل ابوسعيد ابوالخير و مخصوصاً موالنا شبيه ) عراق است

  ).20: همان(» است
هاي شناخت  گزينش واژگان مدخلي است بر طرز تفكر شاعران لذا پژوهنده يكي از راه

ين قلم براي داند، ا هاي وي مي عرفان سپهري را گزينش اصطالحات عرفاني در سروده
روشن كردن چيستي و چگونگي عرفان سپهري، از ميان مفاهيم و اصطالحاتي فراوان كه در 

هاي پايه در عرفان اسالمي است و با  مايه كه از بن» فنا«شعر او نهفته است، اصطالح 
اند  اي مقتبس از افكار هندي دانسته نيرواناي بودايي قرابت دارد و برخي آن را تا اندازه

كوشد مفهوم آن را در مقايسه با كاربرد همين  ، را برگزيده و مي)2/157: 1340ي، غن(
اصطالح نزد ابوسعيد ابوالخير سرسلسلة عارفان ايراني مقايسه كند و ضمن نشان دادن 

  .ها و تفاوت هاي آنان سرچشمة عرفان سپهري را بنماياند همانندي
  پيشينة پژوهش

ابوالخير پژوهش هايي صورت گرفته است كه  ي ابوسعيد»فنا«هاي  دربارة ويژگي
مهدخت پورخالقي چاپ شده در مجموعه نوشتة » هيچ كس بن هيچ« توان به مقالة مي

دربارة عرفان سپهري نيز كتاب ها و مقاالتي نوشته . اشاره كرد مقاالت كنگره علمي ابوسعيد
چاپ شده در نشرية  نوشتة زرين واردي» باغ عرفان سهراب«: توان مقاالت شده است كه مي

» عرفان سهراب سپهري«دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيد باهنر كرمان و 
نوشتة خديور و حديدي چاپ شده در فصلنامه پژوهش ادبي را نام برد، اما تنها اثري كه به 

 هاي هاي سپهري با مفاهيم عرفاني در انديشه اي مفاهيم عرفاني در انديشهبررسي مقايسه
بررسي «عارفان پيشين ايران پرداخته است پايان نامة كارشناسي ارشد نگارنده با نام 

است، كه اين » اي مفاهيم عرفاني در اسرارالتوحيد و هشت كتاب سهراب سپهريمقايسه
  .پژوهش برگرفته از آن است
ابوسعيد و هاي  را در انديشه...) هاي رسيدن به آن، انواع آن و راه(اكنون ويژگي هاي فنا 
  .سهراب مقايسه مي كنيم
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  فناي ابوسعيد و سپهري
  رهايي از خويشتن

فرو نشاندن هر گونه ميل و خواهش و در نهايت رهايي » نيروانا«و » فنا«راه رسيدن به 
  :گويد داند، مي ها مي سپهري راه رسيدن به فنا را بريدن از همة آويخته. از خود است

من به ايوان چراغاني / من به باغ عرفان،/ به دشت اندوه، من:/ من به مهماني دنيا رفتم«
تا شب / تا هواي خنك استغنا،/ رفتم تا ته كوچة شك،./ رفتم از پلة مذهب باال./ دانش رفتم

  ) 282: 1387سپهري، (» من به ديدار كسي رفتم در آن سر عشق./ خيس محبت رفتم
اينجا نيست، و گويا در اين دنيا يابد كه جاي او  سپهري با انديشيدن در دنيا در مي

اين اندوه از آن گونه . شود مسافري غريب و سرگردان است؛ بنابراين دچار اندوه مي
گويند، اندوهي كه با دريافت دور افتادن از جاي اصلي  هاست كه عرفا از آن سخن مي اندوه

كه موالنا از زبان ني  اندوهي. گردند  خويش و از بد حادثه به دنيا پناه آوردن، به آن دچار مي
  :كند حكايت مي

  دـكن ها حكايت مي كند                      ازجدايي بشنو اين ني چون شكايت مي
  اند د                       در نفيرم مرد و زن ناليدهــان را ببريدهــا مــتان تــاز نيس

  اقــشرح درد اشتي تا بگويم سينه خواهم شرحه شرحه از فراق                     
  )1: 1357مولوي، (

گيرد و آتش به جانش  شور و شوق بازگشت به جايگاه نخستين در جان او شعله مي
الزمة . برد ها مي كند، تا او را از آويخته سوزاند و پاك مي زند، شعلة اين آتش او را مي مي

  :به گفتة حافظ. باشد ال ميهاي دنيايي و از جاه و مقام و م استغنا قطع عالقه از بندها و بهره
  بيار باده كه در بارگاه استغنا             چه پاسبان و چه سلطان، چه هشيار و چه مست

  )19: 1375حافظ، (
او . توان فلسفة ابوسعيد را استوار بر كوبش و سركوبي نفس دانست در نخستين نگاه مي

داند و به مريدان و پيروان خويش سفارش  آغاز راه فنا را كوبش و قرباني كردن نفس مي
ن ما كلُّ هذا الّا نََفسك ان قَتَلتَها  والّا قَتَلَتك و ا« . كند كه نفس خويش را سركوب كنند مي

لّا شَغَلَتكن شَغَلتَها و اا و تكمدمتَها و الّا صداو راه رسيدن به حق ) 240: 1385منور، (« ص
گويد خداي بزرگ اين سخن را در تورات و انجيل و قرآن ياد  داند و مي را كشتن نفس مي
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سخن ما هميشه يك چيز «مي گويد ) 240: همان. (كرده است، و اين رستگاري بزرگ است

: همان(»«.اذبحِ النَفس و الّا فَال تَشتَغِل بِتُرَّهات الصوفيه«: است و آن را بر ناخني توان نبشت
او در داستان حسن مؤدب زيباترين درس رهايي از نفس را به شاگردانش ) 285و  182
 )197-195: همان. (دهد مي

در . فة خويش تفسير كندكوشد آيات را بر شيوة فلس ابوسعيد در تفسير آيات قرآني مي
و طاغوت كُلِّ اَحد ) 256/2فَمن يكفَر بالطاغوت و يؤمن باهللا (« : گويد تفسير آية زير مي

طاغوت هركس نفس اوست كه ترا از . نَفسه تا به نفس كافر نگردي به خداي مؤمن نشوي
داند كه از  سي ميترين افراد را ك او گرامي) 282: 1385منور، (» دارد خداي پيخسته مي

  ).286: همان(خودي خود بپرهيزد 
كند، اما چنين تفسيرهاي عرفاني از  سپهري اگر چه در اشعارش به آيات قرآن اشاره مي

  . آيات ندارد
اند،  تقسيم كرده) صفاتي و ذاتي(و فناي باطن ) افعالي(عرفا فنا را به دو گونة فناي ظاهر 

توان دربارة سخنان و اشعار ابوسعيد و سپهري انجام  ميبندي را با اندكي تفاوت  اين تقسيم
  .داد

  فناي افعالي
چنان مستغرق بحر الهي شود كه نه خود را و نه غير ) فناي افعالي(صاحب فناي ظاهر «

خود را از مكونات هيچ فعل و ارادت اختيار نبيند و اثبات نكند الّا فعل و ارادت و اختيار حق 
الختيار گردد كه به خودش اختيار هيچ فعل نماند و در هيچ كار سبحانه، و چنان مسلوب ا

: 1372كاشاني، (» يابد شائبة فعل غير لذت مي خوض نكند و از مشاهدة مجرّد فعل الهي بي
427 (  

هايي را دريافت كه همه نشان از فناي افعالي  توان مفاهيم و انديشه در اشعار سپهري مي
نشتابيم نه به سوي روشن ./ نه به بند گريز، نه به دامان پناه نياويزيم،: گويد او مي. او دارد

اين گفتة سپهري مانند گفتة آن ). 179: 1387سپهري، (نزديك نه به سمت مبهم دور 
ندانست، يكي گفت از كناره ) شناگري(اندر دجله گرفتار شد و سباحت «: درويشي است كه

. گفتا نه، گفت خواهي تا غرقه شوي، گفتا نهكه خواهي تا كسي را بياهاگانم تا تو را بركشد، 
هجويري، (» گفت پس چه خواهي؟ گفت آنچ حق خواهد، مرا با خواست چه كار است

1371 :224 .(  
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: گويد دهد نه به خود؛ در بيان شرح حال خود مي ابوسعيد نيز كارها را  به خدا نسبت مي
، بر ما گذر كرد و در آن تأييدها و ها، كه از آن عبارت نتوان كرد و از اين جنس رياضت... «

فضل او آشكار گشت و به . كنيم پنداشتيم كه آن ما مي توفيقها بود از حق تعالي و ليكن مي
با توجه به ) 34: 1385منور، (» آن همه توفيق حق بود و فضل او. ما نمود كه نه چنان است

كند و همة كارها  يز ميهستي خويش را ناچ) ظلمت(همين فناي افعالي است كه او تاريكي 
ما را نشستي بود، در آن نشست عاشق فناي «: گفت. داند را فضل و نظر عنايت خدا مي

خويش بوديم، نوري پديد آمد كه ظلمت هستي ما را ناچيز كرد، خداوند عزوجل ما را فرا ما 
وندي و همه خدا. آن توفيق ما بود و اين فضل ماست. نمود كه آن نه تو بودي و اين نه تويي

بيند  همچنين شيخ در انجام كارها خود را در ميان نمي). 35: همان(» نظر عنايت ماست
  ).192: همان(

نشتابيم نه به سوي روشن ./ نياويزيم، نه به بند گريز، نه به دامان پناه: گويد سپهري مي
زار  يم، نيآتش را بشوي./ .../ لب ما شيار عطر خاموشي باد./.../ نزديك نه به سمت مبهم دور

هايي  در اين شعر مفاهيم و انديشه). 179: 1387سپهري، ./... (همهمه را خاكستر كنيم
، تسليم، خاموشي، و گذشتن از سخن و همهمه )برهمن(چون سپردن اختيار به خداوند

هنگامي كه سپهري از روشن نزديك و . شود كه همه نشان از فناي افعالي دارد ديده مي
: در اوپانيشادها دربارة برهمن آمده است. دهد ويد، نشاني برهمن را ميگ مبهم دور سخن مي

). 1/105: 2536شايگان، (» او هم ساكن است و هم متحرك، هم دور است و هم نزديك«
بايد دوگانگي و دو بيني را كنار بگذاريم، كه : گويد همچنين سپهري در آغاز اين شعر مي

بياييد ./ ها پژمرد در هواي دوگانگي، تازگي چهره«. ستاين خود نشاني ديگر از فناي افعالي ا
  ).178: 1387سپهري، (روشن برويم  -از سايه

داند و كراماتي را هم كه از  اختيار مي ابوسعيد نيز اختيارش را به حق سپرده و خود را بي
هر كه به جمله كريم را گردد، حركات وي همه «: گفت. دهد زند به خدا نسبت مي او سر مي

زند  مي اختياري از او سر  گويد كرامات در حالت بي و مي) 281: 1385منور، (» رامات بودك
  ). 164: همان(

گذارد و خواست و ارادة خويش را در ارادة خداوند ناچيز  ابوسعيد خود رايي را كنار مي
رفت، ماري عظيم بيامد و خويشتن را در پاي  روزي شيخ با مردي به راهي مي«. كند مي

اين مار به سالم ما آمده «: شيخ آن مرد را گفت كه. كرد ماليد و به وي تقرّب مي مي شيخ
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هرگز ترا «: شيخ گفت» خواهم«: آن مرد گفت» تو خواهي كه تو را همچنين باشد؟. است

. بودايي است » نيرواناي«اين حالت همانند ). 279: 1385منور، (» خواهي اين نباشد كه مي
با اين طلب ابوسعيد قدم در راهي گذاشت كه متقدمين صوفيه پيش « :گويد فريتس ماير مي

پيش از او بسطامي هر نوع تفكر در مورد خواستن را كنار گذاشته . از او آن را پيموده بودند
او خواسته است كه ديگر هيچ اختياري در : وقتي كه احمد بن خضرويه به وي گفت كه. بود

همان وقتي كه تو اراده و : ، بسطامي او را سرزنش كرد كهبرابر اختيار خداوند نداشته باشد
  )114و  113: 1377ماير، (» اي اختياري از خود نشان دادي، در واقع همه چيز را خواسته

خواهد از مرز دوگانگي بگذرد، اما بر خالف عرفاي پيشين ما كه با گذشتن از  سپهري مي
كردند، او خود را در طبيعت و در همه  ا ميها، خود را در خدا فن خود و وارستگي از آويخته

برهمن در . كند كند؛ در واقع زير تأثير عرفان هندي او خود را در برهمن فنا مي چيز فنا مي
چون عرفان هندي قائل به يكساني و يگانگي خدا و . عرفان هندي برابر با طبيعت است

: 1361استيس، (»استهر چه هست برهمن «: گويد ماندوكيا اوپانيشاد مي. جهان است
و اگر جا پايي ديديم، ./ بر لب شبنم بايستيم در برگ فرود آييم: گويد سپهري مي). 215

گذارد  او با نابودي خود پا به راهي مي). 179: 1387سپهري، (مسافر كهن را از پي برويم 
كه جا رود، بل انجامد، اما برعكس عرفاي مسلمان  به سوي خدا نمي كه اين راه به وصال مي
  .اي و اوليه تاريخ برسد گيرد تا به دوران اسطوره پاي مسافر كهن را مي

  فناي صفاتي
فناي صفاتي نابود كردن . شود فناي باطن به دوگونة صفاتي و ذاتي تقسيم مي

البته زيستن با . (هاي اوست هاي خداوند و زيستن با ويژگي هاي خود در ويژگي ويژگي
صاحب فناي باطن گاه « : گويد كاشاني مي.) گويند  س از فنا ميهاي خداوند را بقاي پ ويژگي

در مكاشفة صفات قديمه غرق فناي صفات خود بود، و گاه در مشاهدة آثار عظمت ذات 
قديم غرق فناي ذات خود، تا چنان وجود حق بر او قالب و مستوفي شود كه باطن او از 

  ). 427: 1372كاشاني، (» جمله وساوس و هواجس فاني گردد
اشعاري دارد كه، هم به دليل وزن تند و » شرق اندوه«سپهري به ويژه در دفتر چهارم 

نزديك به غزليات شمس و هم به لحاظ محتوا، نمايانگر اين است كه او در اين دفتر زير 
مفاهيمي كه او در اين . باشد تأثير عارفان مسلمان ايراني، بويژه موالنا در غزليات شمس مي

تر است تا به  هاي عرفاي پيشين ما بسيار نزديك گمان به انديشه ند بيك اشعار بيان مي
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هاي  بايد توجه داشت كه تا زمان سرودن دفتر چهارم هنوز انديشه. عرفان بودايي و هندي
سپهري به طور كامل شكل نگرفته و او كه با دو فرهنگ ايراني و هندي آشناست، زير تأثير 

راه و از شعر صداي پاي آب به بعد است كه تأثير فرهنگ هر دو قرار دارد، اما در ادامة 
  . چربد هندي بر او مي

هاي خود و  رساند، خالي شدن از ويژگي سپهري اشعاري دارد كه فناي صفاتي او را مي
آيينه شكستم، تا . هاي حق پر شود و با او بزيد ها از خود تا از ويژگي زدودن زنگار آويخته

از نظر او تا ). 259: 1387سپهري، (رشته گسستم . جامه نهادم. سرشار تو من باشم و من
ام،  ام، آمده آمده -. يابي هاي حق دست نمي هاي خود را رها و گم نكني به ويژگي ويژگي

روي زمين، » يك«ساية ./ خانه ز خود وارسته، جام دويي بشكسته./ درها رهگذر باد عدم
  ).255: همان(و گم تا نشود، پيدا نشود شهر ت/ شهر تو ني اين و نه آن -./ روي زمان

فرا ابوبكر « : شيخ گفت. شود در گفتار و احوال ابوسعيد نيز فناي صفاتي ديده مي
از كسي كش خداي تعالي «: صديق، رضي اهللا عنه، گفتند كه تو را از كي آرزو آيد؟ گفت

او را چه كنند كه كسي كش خداي تعالي بنيافريده باشد، ! يا شيخ«: گفتند» .نيافريده باشد
پنداريد كه  اي كه شما مي نه چنان است آفريده«: شيخ گفت» از هيچ چيز هيچ خبر ندارد؟

ها آفريده و نهاده و  خدايش نيافريده باشد، چنانكش بيافريده باشد و اندر اين همه صفت
اين . ه بودآنگاه اين همه از او پاك بكنده و او را بازان برده باشد، بپاكي كش گويي بنه آفريد

صوفي ناآفريده «: گفت آن پير بلحسن خرقاني مي: شيخ گفت» .ها در او نبود همه آاليش
اَال من «: گويد ابوسعيد از زبان پير بلفضل مي). 265: 1385منور، (» گفت از اينجا مي» باشد

ن هاي خويش و زيست كه اين سخن رهايي از ويژگي) 203: همان(« عاش باهللاِ ال تموت ابداً
همچنين او هرگز خويشتن را من و ما نگفته است؛ هر كجا . رساند هاي حق را مي با ويژگي

  ).15: همان(» اند اند و چنان كرده ايشان چنين گفته«: ذكر خويش كرده است، گفته است
  فناي ذاتي

از دفتر چهارم كه گفتيم از آن بوي غزليات شمس به مشام » شورم را«سپهري در شعر 
زن، راه فنا  مي» ال«بر تارم زخمة . برگيرم، بنوازم. من سازم؛ بندي آوازم: سرايد رسد، مي مي
هر تار ما از دردي، : ما چنگيم: گويد يا در شعر ي ديگر مي). 243: 1387سپهري، . (زن مي
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باشد كه تهي گرديم، آكنده شويم از واال / زخمه كن از آرامش ناميرا ما را بنواز،./ سودايي

  ).266همان، ( خاموشي» نت«
اين سازها از .مانند شده است... عارف يا انسان كامل در عرفان بارها به ساز، ني، چنگ و 

عارف نيز خود را . آورد ها را به صدا در مي دمد و آن ها مي خود صدايي ندارند و نوازنده در آن
را به ني ) انسان كامل(موالنا در همان آغاز مثنوي، خود . سپارد در دست تقليب رب مي

كند، چون طوطي صدايش تقليدي  درويش خود را به طوطي مانند مي. مانند كرده است
  داند؛  است و عارف نيز صدا و سخنش را تقليدي از حق مي

  گويم اند                     آنچه استاد ازل گفت بگو مي در پس آينه طوطي صفتم داشته
  ).258: 1375حافظ، (

  .يه در عرفان استو اين يكي از مباني پا
باشد، انسان تا از خود خالي نشود و نابود  برابر با همان فنا مي» ال«در شعر سپهري 
  رسد؛  نگردد به معشوق نمي

  ميان عاشق و معشوق هيچ حائل نيست       تو خود حجاب خودي حافظ از ميان برخيز
  ).182: همان(

گويي و او انا يا تو بمير پيش او يا او  ميگنجد، تو انا  پيش او دو انا نمي«: گويد موالنا مي
 پيش تو بميرد، تا دويي نماند، اما آنكه او بميرد امكان ندارد، نه در خارج و نه در ذهن، كه و

موتالَّذي ال ي يالح واو را آن لطف هست كه اگر ممكن بودي براي تو بمردي، تا دويي . ه
» تو بمير تا بر تو تجلّي كند و دويي برخيزدبرخاستي، اكنون چون مردن او ممكن نيست 

  ).38و  37: 1385مولوي، (
سوزم،  مي./ لغزم، نابودم مي پيچم، مي: من دودم: گويد  سپهري در ادامة شعر باال مي

. آيينه شدم، از روشن و از سايه بري بودم./ گل كن تو مرا، و در آ. فانوس تمنايم: سوزم مي
سوختن از ). 244: 1387سپهري، (خبري بودم  در بي. ودمديو و پري آمد، ديو و پري ب

خام بدم، پخته شدم، :  گويد مصداق سخن مولوي است كه مي. باالترين مراحل فناست
  :گويد باز موالنا مي. سوختم

  خود شده تا كي؟ ما گوش شماييم، شما تن زده تا كي؟       ما هست و خراباتي و بي
  ي؟ـــده تا كــگويي كه اين قاعـر بنــوالن       آخما سوخته حاالن و شما سير و مل
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  ي؟ ـد، بتا عربده تا كــس همه شوريــطشت       مجلمها چند زنيزير و زبر گشتدل
  ) 973: 1366مولوي، (

« : آورد كه گفت ، اين سخن بايزيد را به ياد مي»آيينه شدم«: گويد سپهري آنجا كه مي
اكنون من آينة خودم، يعني آنچه من بودم نماندم كه من  حق تعالي سي سال آينة من بود،

چون من نماندم حق تعالي آينة خويش است، اينك بگويم كه آينة . و حق شرك بود
). 189: 2535عطار، (» گويد و من در ميان ناپديد خويشم حق است كه بزبان من سخن مي

از چشمة خود آبم زن، آبم  اي دارم، ها همهمه در رگ: گويد سپهري در پايان همين شعر مي
باد انگيز درهاي سخن بشكن، جا پاي ./ و به من يك قطره گوارا كن، شورم را زيبا كن. زن

: 1387سپهري، (بر  مي» شما«و » ما«و » من«بر، هم موج  مي» چرا«روب، هم دود  صدا مي
. گرداند يتا كيمياي وجود معشوق بر مس وجود عاشق نزند او را به زر فنا تبديل نم) 244

  :آورد شعر سپهري چه از لحاظ وزن و چه از لحاظ مضمون بيت زير را از موالنا به ياد مي
  چونكه زدي بر سر من پست و گدازنده شدم  چشمة خورشيد تويي، سايه گه بيد منم   

  ).540: 1366مولوي، (
و مصراع دوم شعر سپهري كه از شكستن درهاي سخن و كنار گذاشتن جون و چرا و 

  :آورد گويد، اين بيت موالنا را به ياد مي من و ما سخن مي
  حرف و صوت و گفت را بر هم زنم                    تا كه بي اين هر سه با تو دم زنم

  )85: 1357مولوي، (
رسد و عالم وحدت، عالم يكي و يگانگي است،  عارف پس از فنا به بقا و يگانگي با خدا مي

  . پس آنجا ديگر من و ما و شمايي نيست» در يكي، يكي باشديكي ان« به گفتة سنايي 
سپهري اشعار زيادي . اين همان وحدت شهودي است كه عارف به آن دست مي يابد و

زيبايي تنها شده ./ من رفته، او رفته، ما بي ما شده بود: رساند دارد كه فناي او در حق را مي
ترا ديدم، از تنگناي ). 246: 1387سپهري، (هر رودي، دريا، هر بودي، بودا شده بود ./ بود

بويم، بو آمد، از هرسو، هاي  مي). 201: همان(ديدم شور عدم در من گرفت ترا . زمان جستم
عارفان هندي و عارفان مكتب خراسان ). 232: همان(آمد، هو آمد، من رفتم، او آمد، او آمد 

  .رسند هر دو معتقد به وحدت شهود هستند و به فناي شهودي در حق مي
وحدت شهود در برهمن رسيده  سپهري اشعاري دارد كه نشان مي دهد او به تجربة

من ديده به راهش ./ اي بود زيبايي رها شده./ و با فانوسش به درون وزيد/ در باز شد: است
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. هايم از تپش افتاد رگ./ عطري در چشمم زمزمه كرد. ام بود شكل زندگي روياي بي:/ بودم

در من زمان ./ درشعلة فانوسش سوخت/ داد هايي كه مرا به من نشان مي همة رشته
با بدني از / زن دم درگاه بود: يا) 111: 1387سپهري، (اي بودم  شور برهنه./ گذشت نمي

سايه بدل ./ حرف بدل شد به پر، به شور، به اشراق. چشم مفصل شد:/ رفتم نزديك./ هميشه
   .)421 -2: همان(شد به آفتاب 

كند و در برهمن فنا هاي برهمن را بيان مي  به نظر نگارنده سپهري در اين اشعار ويژگي
براي روشن شدن اين گفته مطلبي را از اوپانيشادها . رسد مي شود و با آن به يگانگي مي

تو / تو همانا خورشيدي/ تو همانا آتشي«: آمده است» سوتاسواتارا اوپانيشاد«آوريم، در  مي
تو / ن متعاليتو همانا برهم/ اي تو همانا چرخ پر ستاره/ تو همانا ماه آسماني/ همانا هوايي

مردي،  تو همانا جوان/ تو زني، تو مردي./ اي آفريننده همه/تو -همانا همة آبهاي جهاني
تو همانا / ات همه جا هست تويي كه چهره/ اي تو همانا پيرمرد فرتوت فرسوده/ اي دوشيزه

تو همانا ابر آذرخش افروزي، / تو همانا طوطي سبز پر و سرخ چشمي/ پروانة تيره رنگي
و  215: 1361استيس، (» فراتر از زمان و فراتر از مكان/ آغازي تو بي/ ر فصلي، درياهاييچها
هاي برهمن  هايي كه در اشعار سپهري آمده است همان ويژگي بينيم كه ويژگي مي) 216
  .است

رفته كه نشان از فناي ذاتي او ) ابوسعيد(اما سخناني بر زبان هيچ كس بن هيچ كس 
جستيم، گاه بودي كه يافتيمي و گه بودي  ند گاه بود كه حق را ميچ«: شيخ گفت«. دارد

بازنيابيم، همه او شديم  جوييم، مي اكنون چنان شديم كه هر چند خود را مي. كه نيافتيمي
او در جاي ديگر در پاسخ درويشي كه از او ). 305: 1385منور، (» زيرا كه همه اوست

براي آنكه حق تعالي «: يش را نتوان ديد؟ گفتپرسيد چون است كه حق را بتوان ديد و درو
). 300: همان(» هست است، هست را بتوان ديد و درويش نيست است و نيست را نتوان ديد

  . رسد مي) وحدت شهودي(پس از همين فناي ذاتي است كه درويش به يگانگي با خداوند 
  شطحيات

سپهري . گويند طح ميشود كه به آن ش در حال فنا بر زبان درويش سخناني جاري مي
ليس في جبه سوي «بايزيد و » سبحاني«حالج، » انا الحق«اشعاري شطح مانند دارد كه 

نزديك آي، ./ آغازم شو خدايي مرا بياكن، محراب بي بدر آ، بي. آورد ابوسعيد را به ياد مي» اهللا
از ./ استاز تو تا اوج زندگي من گسترده : يا) 202: 1387سپهري، (تا من سراسر من شوم 
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توان فناي در  در اين اشعار، فناي سپهري را هم مي). 195: همان(اي  من تا من تو گسترده
و هم فناي در برهمن مانند فناي عرفاي ) فنايي چون فناي عرفاي ايراني(خدا دانست، 

اين . (چربد اما رفته رفته تأثير عرفان هندي در برابر عرفان ايراني بر سپهري مي. هندي
هاست كه او  و تا حدودي زير تأثير همين انديشه) كند ا سير اشعار سپهري تأييد ميگفته ر

شود، و پس از فناي در طبيعت، به  گزيند؛ به طبيعت نزديك مي عرفان طبيعي را بر مي
  . كند يابد، و پيامبر گونه نيكي به طبيعت را سفارش مي يگانگي با آن دست مي

ت نگاه او با نگاه ابوسعيد نسبت به طبيعت تنها به نگاه ويژة سپهري به طبيعت و تفاو
دليل اين نيست كه سپهري متأثر از عرفان هندي است، اگر چه عرفان هندي نسبت به 

تر به طبيعت دارد، اما بايد توجه داشت كه عرفان  تر و ژرف عرفان ايراني نگاهي گسترده
رفي كه سير آفاقي دارد روشن است كه عا. سپهري آفاقي است و عرفان ابوسعيد انفسي

چون عارف آفاقي، . تر از عارفي است كه سير انفسي دارد نگاهش به طبيعت بسيار ژرف
  . نگر نگر است و عارف انفسي درون برون

نمايد كه تجربة عرفان آفاقي، منشأ اصلي يكسان انگاري  چنين مي«: گويد استيس مي
كسان انگاري خدا و نفس فردي جزيي تجربة عرفان انفسي، منشأ اصلي ي. خدا و جهان است

عارفان آفاقي، جهان بيروني، از سبزه و درخت و جاندار و گاه حتي . در حالت اتحاد است
جمال خدا و سرشار از خدا، يا مشتعل از شعلة   نظير صخره و كوه را آيينه» بيجان«اشياء 

اگر ما ). 227: 1361استيس، (« بينند اي كه در همه چيز سريان دارد، مي حياتي يگانه
گزيديم،  عارفي از عرفاي پيشين ايراني را كه سير آفاقي دارد براي مقايسه با سپهري بر مي

  .يافتيم هاي بيشتري در گفتار آنان مي همانندي
روي باغهاي روشن پرواز : گويد مي» آوار آفتاب«ازدفتر سوم » شاسوسا«سپهري در شعر 

سپهري، (آميزد  ها مي هايم با شاخ و برگ و تپش/ شود ها مي چشمانم لبريز علف./ كنم مي
بيت باال و همچنين شعر شطح گونة زير فناي ذاتي سپهري در طبيعت ). 146: 1387

من صداي وزش ./ .../ شنوم من صداي نفس باغچه را مي. دهد   را به خوبي نشان مي) برهمن(
  ).292 -3: همان(روح من در جهت تازة اشيا جاري است ./ .../ شنوم ماده را مي

او داستاني در قالب سوم شخص . ابوسعيد نيز سخناني دارد كه به شطح معروف است
دلش . يافت نياسود و هيچ نمي آن درويش بسيار بگرديد و سفرها كرد، مي«: كند كه بيان مي

دلش خوش گشت، سر بر آسمان كرد و . بگرفت، زير خاربني بخفت و گليم به سر در كشيد
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تو خود با ! يا بار خداي: »ب اَنت معي في الكساءِِِِِِِ و اَنا اطلُبك في البواديِ مدكذايا ر«: گفت

). 252: 1385منور، (» جويم از چندين سال باز ها مي مني درين گليم و من تو را در باديه
 48: همان(« لَيس في الجبه سوي اهللا«: همچنين ابوسعيد يك بار در ميان سخن گفته است

  )201و 
كه خود را در خدا ...) حالج، بايزيد، ابوسعيد و(سپهري بر عكس عرفاي پيشين ايران 

رسند، به تأثير از عرفان هندي خود را در طبيعت فنا  كنند و با او به يگانگي مي ناچيز مي
چون در عرفان هندي تمايزي ميان خدا و طبيعت قائل . گردد كند و با آن يكي مي مي

  .ها خدا و طبيعت هر دو يكي هستند ظر آننيستند و از ن
شود كه ژرفا و درون همه چيز  گردد و گويي خود طبيعت مي سپهري با طبيعت يكي مي

كند؛ اگر ملكوت آنها  ملكوت سپهري نيز با ملكوت عرفاي پيشين فرق مي. يابد را درمي
زمين و آفرينش  همان عالم ازل است كه در آن با خداوند يگانه بودند، ملكوت سپهري آغاز

آشنا هستم با، ./ گيرم نبض گلها را مي./ من به آغاز زمين نزديكم: سرايد او مي. طبيعت است
   .)293: 1387سپهري، (سر نوشت تر آب، عادت سبز درخت 

» انسان خدايي«پس از فناي در خداوند و اتحاد با او به  مسلمانابوسعيد و عارفان 
» همه خدايي«به » نيروانا«دي پس از رسيدن به رسند، اما سپهري و عارفان هن مي
الي اين :/ و خدايي كه در اين نزديكي است: بيند سپهري خدا را در همه جا مي. رسند مي

  .)278: همان(روي آگاهي آب، روي قانون گياه ./ شب بوها، پاي آن كاج بلند
فنا پيدا همچنين در ديدگاه سپهري مرگ و هيچ در بيشتر موارد معنايي نزديك به 

يابد و با مفهوم محو  واژة مرگ از صداي پاي آب به اين سو معناي متفاوتي مي« . كنند مي
در عرفان ايراني اسالمي نيز بارها از فناي در  .)142: 1376نوربخش، (» شدن يكي مي شود

 مرگ ارادي را همان« اند و  ياد كرده» موتوا قبل ان تموتوا«خداوند به مرگ ارادي يا همان 
  ) 116: 1379منش،  كي(» اند نيرواناي مقبول بودائيان دانسته

مرگ وارونة يك زنجره ./ مرگ پايان كبوتر نيست/ (و نترسيم از مرگ: گويد سپهري مي
در فلسفة سپهري و  .)302: 1387سپهري، ) (مرگ در ذهن اقاقي جاري است./ نيست

اگر مرگ نبود دست ما در «. عارفان مكتب خراسان مرگ و زندگي به هم در آميخته است
  )300: همان(» گشت پي چيزي مي
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  آمد موج الست، كشتي قالب ببست          باز چو كشتي شكست، نوبت وصل و لقاست
 )212: 1366مولوي، (

  گيري  نتيجه
  :يابيم زير دست ميدر پايان اين پژوهش به نتايج 

فلسفة ابوسعيد بر سركوبي نفس استوار اسـت و او بـا فنـاي از خـود بـه فنـاي در حـق        
  .رسد مي

رسد، اما او زير تأثير عرفان  ها و رهايي از خود به فنا مي سپهري با وارستگي از آويخته
رتر رسد، برهمني كه با جهان يكسان است، نه خداوندي كه ب هندي به فناي در برهمن مي

و از اين رو فناي او در خدا و در كل، عرفان او با . از جهان است و جهان، نمود و تجلي اوست
  .عرفان ابوسعيد ابوالخير و عرفاي مسلمان متفاوت است

بنابراين شيخ بوسعيد نفس خود را در . ابوسعيد سير انفسي دارد و سپهري سير آفاقي
  .ودكند و سپهري با طبيعت يكي مي ش خدا فنا مي

گويند و به فناي شهودي در خدا يا  ابوسعيد و سپهري هر دو از وحدت شهود سخن مي
                                  . رسند برهمن مي
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