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  چكيده
از ميان شاعران صاحب سبك معاصر، سهراب سپهري شاعري است كه شعرهايي با رنگ 
و بو و نگرش عرفاني دارد. با توجه به عرفاني بودن برخي از اين اشعار و نيز سرآمد بودن 

اي ميان عناصري چـون عشـق، غـم و    سپهري در ميان شاعران عصر خود، بررسي مقايسه
هـا و تفاوتهـايي در نگـاه    تواند نشان دهد چه شباهتر سپهري و مولوي ميمرگ در اشعا

اين دو شاعر وجود دارد. اين سه عنصر از عناصر اصلي و مفاهيم مشترك انساني است كه 
ها باشد هاي انديشگاني آنها و تشابهتواند بيانگر تفاوتنوع نگاه شاعران به اين مفاهيم مي

ز گرايش و تمايالت عرفاني دارند. اين پـژوهش بـه دليـل    به خصوص كه هر دو شاعر ني
تفاوت در حجم آثار دو شاعر كيفي است و استفاده از جدول، تنها به دليل سـامان دادن و  

هاست. در اين پژوهش، از تمام اشعار سـپهري و سـه   ايجاد نظم در بررسي و تحليل داده
» تشـبيه «ن به اين هـدف از ابـزار   دفتر اول مثنوي استفاده شده است. همچنين، براي رسيد

استفاده شده است؛ زيرا تصاوير بالغي و به ويژه تشبيه، نشان دهندة تصـورات هنرمنـد از   
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خود و هستي است و نسبت به بيان مستقيم اين مزيت را دارد كه با ناخودآگاه شاعر نيز در 
مولـوي، از   دهد كـه سـپهري نسـبت بـه    ها در اين پژوهش نشان ميارتباط است. بررسي

ها و عناصر را به طبيعت و ترين پديدهبه بيشتر استفاده كرده و عاليطبيعت، به عنوان مشبه
دهد كه خداونـد و طبيعـت در تصـورات    عناصر آن تشبيه كرده است. اين نكته، نشان مي

گراي او همدوش و برابرند. درحالي كه مولوي در تشبيهات خود سپهري و عرفان طبيعت
دهـد طبيعـت،   اي استفاده كرده است، كه نشان ميهاي مربوط به طبيعت به گونهبههاز مشب

باالترين پديده نيست و در تصورات او امري متعالي كه فراتـر از طبيعـت و نيروهـاي آن    
دهد كه نگرش مولوي و سپهري به سه است، وجود دارد. همچنين، اين پژوهش نشان مي

به هم شبيه و نزديك است. هر دو شاعر، به غم و مـرگ،   ،»مرگ«و » غم«، »عشق«ماية بن
  نگاهي مثبت دارند.

  : مولوي، سهراب سپهري، مثنوي، تشبيه، عشق، غم، مرگ.ها كليدواژه
  

 مهمقد. 1
كنـد. از  هاي ذهني را با ابزارهايي چون رنگ، واژه، صوت، ماده و... عيني مـي هنرمند پديده

يرمايــة كــار شــاعران و و حــروف هســتند كــه خم پركــاربردترين ايــن ابزارهــا، واژگــان
اي ذهني است كه شـاعر  اند. ادبيات و بخصوص نمود بارز آن يعني شعر، تجربه نويسندگان

كند. در ايـن ارتبـاط برقـرار    ها و... برقرار ميدربارة محيط پيرامون و ارتباط بين اشيا، انسان
دهنـد و از منظرهـاي گونـاگون،    از دسـت مـي   هاي ذاتـي خـود را  ويژگي  كردن، اشيا و...

ها حاصل تخيل شاعر اسـت و بـه توليـد    يابند كه اين برجستگيهاي خاصي ميبرجستگي
شود كـه بـه   ترين عناصر شعري محسوب ميشود. تصوير يكي از مهمسبك ادبي منجر مي

دليل قرار گرفتن در حوزة بالغت همواره به عنوان عنصري زيباشناختي مطرح بوده اسـت.  
ويژه در مطالعات زبان فارسي موجب شده تا معمـوالً نقـش آن بـه     بقة بالغي تصوير بهسا

صورت منفرد بررسي شود. اين در حـالي اسـت كـه تصـاوير شـعري افـزون بـر كـاركرد         
زيباشناختي، كاركردهاي معنايي نيز دارند. بنابراين كشف ساختار حاكم بر تصاوير با تكيه بر 

شود. بررسي تصاوير يابي به معاني متن محسوب ميراههاي دست ارتباط ميان آنها، يكي از
اي به جهان ذهن و باورهاي هنرمند باز كنـد. از  تواند دريچهبالغي و تشبيهات اثر ادبي، مي

اين جهت، ابزار مقايسه ميان چند مفهوم كلّي (عشق، غم و مرگ) از راه بررسـي تشـبيهات   
هاي پنهاني از معاني نهفته در متن را كشف تواند اليهميان دو شاعر، عالوه بر دقيق بودن مي
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و بررسي كند. به ويژه كه زبان عرفان، زباني نمادين است و از تشبيه و استعاره بـراي بيـان   
  گيرد. منظور و تقريب معني به ذهن بسيار كمك مي

ي هاهاي گوناگون در كسوتها و مكانعرفان يك جريان پويا و زنده است كه در زمان
مختلفي در ادبيات و ساير هنرها خودش را نشان داده است. مثنوي را شايد بتوان بزرگترين 

گرايي در شعر و ادبيات پس از آن متوقّف اثر ادبي و عرفاني زبان فارسي دانست. اما عرفان
نشده است و تا به امروز نيز ادامه دارد. يكي از بزرگتـرين شـاعران دورة معاصـر، سـهراب     

شود. از اين جهـت از منظـر شـعر و    ست كه در اشعارش نگرشي عرفاني ديده ميسپهري ا
توان در مواردي شعر سهراب را با مثنوي كه اثـري كـامالً عرفـاني اسـت،     ادب عرفاني مي

مقايسه و بررسي كرد. هدف از اين مقايسه پيدا كردن اشتراكاتي در نگرش اين دو شاعر بر 
دليل اين مقايسه نيز وجود اشتراك در شـعر هـر دو   اساس عناصر عشق، غم و مرگ است. 

  شاعر است:
 شوند.هر دو شاعر صاحب سبك محسوب مي ـ

 در آثار هر دو نگرش عرفاني وجود دارد. ـ

 هاي فراواني وجود دارد.در اشعار آنها تشبيهات و استعاره ـ

هاي كشف جهان ذهني هنرمند، بررسي تصاوير ادبي و بالغي اسـت. اينكـه   يكي از راه
- شاعري مفاهيم انتزاعي را با تصاويري زيبا و دلچسب بيان كند، نشان دهندة نگرش جمال

گرايانة اوست. بر اين اساس در اين پژوهش بنا بر اين گذاشته شده است تا مفاهيم مشتركي 
انديشي از منظر تشبيه كه اساس تصـاوير  چون عشق و محبت، غم و اندوه و حسرت، مرگ

  قايسه شود.بالغي است، بررسي و م
تشـبيه،  «كاركرد تشبيه براي توصيف و تعريف و تقريب مطالب به ذهن مخاطب است. 

ماننده كردن چيزي است به چيزي، مشروط بر اين كه آن مانندگي مبتني بر كذب باشـد نـه   
) بنا به گفتة شفيعي كـدكني، اگـر   66: 1386(شميسا، » صدق، يعني ادعائي باشد نه حقيقي.

توان با بررسـي  ة تصويرهاي شعري خود، از ديگران تقليد نكرده باشد، ميهنرمندي در ارائ
هاي روحي و افق ديد و انديشة او را كشف دقيق آن تصويرهاي شعري، بسياري از ويژگي

شـبه و ادات  بـه، وجـه  ). تشبيه چهار ركن دارد؛ مشبه، مشبه21: 1393كرد (شفيعي كدكني، 
هايي استفاده كـرده اسـت، عـالوه براينكـه     بهچه مشبهتشبيه. اينكه شاعري در شعر خود از 

دهندة اين نكته نشان دهندة ميزان قدرت و هنرمندي او در خلق تصاوير بالغي است، نشان
هايي ممكـن اسـت، داشـته باشـد. مـثالً      ها و سوگيرينيز هست كه ذهن شاعر چه گرايش
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اين نكته باشد كـه هنرمنـد، نگـاهي    گر تواند بياناستفادة فراوان از عناصر زيباي طبيعت مي
تواند نگرش هنرمند را نسبت به طبيعت نشان دهد، حتّي اگر گرايانه دارد. همچنين ميجمال
  ها از عناصر طبيعت نبوده باشند.مشبه
  

 پيشينة پژوهش. 2
ا   ها و مقالهطور سپهري كتابدربارة مثنوي و همين هاي بسيار زيادي نوشته شده اسـت؛ امـ

هايي كه در حوزة سه مفهوم عشق، غم و مرگ در آثار اين دو شاعر باشـد،  ا و مقالههكتاب
هاي مربوط به اين محدودند. اين پژوهش از دو منظر با اين آثار متفاوت است. اوالً، پژوهش

اند؛ درحالي كـه پـژوهش حاضـر براسـاس     موضوعات به طور كلّي و اجمالي بررسي شده
ين پژوهش حاضر آثار دو شاعر را با هـم مقايسـه و بررسـي    تشبيه انجام شده است. همچن

هـاي سـپهري و موالنـا    تنها يك مقالة همايشي با موضوع مقايسه ميان انديشـه  كرده است.
  شناسي به طبع رسيده است: يافت شد كه در دومين همايش شرق

هاي عرفاني موالنا و سـهراب سـپهري، دومـين    مزيدي، محمدجعفر، تطبيق انديشه« ـ
پژوهي، هند، مؤسسة سفيران شناسي، مطالعات ايراني و بيدلالمللي شرقمايش بينه

گرايـي هـر دو   مقالة مذكور نگاهي بسيار سطحي و گـذرا بـه عرفـان   » فرهنگي مبين.
  پوشاني ندارد. شاعر دارد و با اين پژوهش هم

امة شريفيان، مهدي، بررسي فرآيند نوستالوژي در اشعار سـهراب سـپهري، پژوهشـن   « ـ
ادب غنايي، سال پنجم، شماره هشتم. اين مقاله تنها به غم غربت در اشـعار سـهراب   

  سپهري پرداخته است و با پژوهش حاضر تفاوت اساسي دارد. 
اسپرهم، داوود و تصديقي، سميه، استعاره شـناختي عشـق در مثنـوي موالنـا، مـتن      « ـ

فقط به موضوع عشق  مقالة ياد شده.» 114- 87. ص76، شماره 22پژوهي ادبي، دوره 
هاي شناختي پرداخته است و از نظر جامع بودن و شـيوة  در مثنوي بر اساس استعاره

 كار با اين پژوهش متفاوت است.

امين، احمد و صادقي، علي اصغر، جايگاه غم و شادي در مثنوي موالنـا و مقايسـة   « ـ
ن، ادبيـات و  المللـي مطالعـات زبـا   چند ديدگاه متفكر گذشته و امروز، كنفرانس بين

مقالة ياد شده، نگاهي اجمالي بـه نگـرش موالنـا    » فرهنگ، تفليس، كشور گرجستان
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دربارة موضوع غم و شادي دارد و بيشتر به شادي پرداخته است و با پژوهش حاضر 
 پوشاني ندارد.هم

پژوهشي زبان و ادب فارسي،  - شهباز، محسني، مرگ از نگاه مولوي، فصلنامه علمي« ـ
هاي خارجي دانشگاه آزاد اسالمي واحد سنندج، سال چهارم، يات و زباندانشكده ادب

اين مقاله به بررسي مرگ در مثنوي و فيه ما فيه پرداختـه  » 140- 129، ص13شماره 
بوده است و با پژوهش حاضر تفاوت اساسي » مرگ اختياري«است و تأكيدش روي 

 دارد.

پژوهشي ادبيات عرفاني دانشگاه  - عباسي، زهرا و خسروي، امين، دو فصلنامه علمي« ـ
اين مقاله به بررسي نظريـة تكامـل و خلـق    .» 30- 7، ص17الزهرا، سال نهم، شماره 

 مداوم و مرگ پرداخته است و ارتباطي به پژوهش حاضر ندارد.

  
 عرفان در مثنوي معنوي و اشعار سهراب سپهري. 3

هـا  زنده و پوياست و در مكانعرفان به دليل نگاه ذوقي و هنري كه به هستي دارد، جرياني 
پس «شود. ها ظاهر ميها و زمانمتناسب با آن مكان هاي گوناگون در شكل و شمايلو زمان

بشـر از ادراك   "معـراج پـوالد و اصـطكاك قـدرت    "نبايد بر اين پندار بود كه در اين قرن 
نجـات انسـان از    ) عارفان، عرفان را تنهـا راه 38: 1382(شميسا، » عرفاني باز ايستاده است.

). از ميـان شـاعران   102: 1382داننـد (يثربـي،   ظلمت جهل و ناداني و احساس پوچي مـي 
توان به سـهراب  آيد. از متأخرين نيز، ميترين عارفان به شمار ميگذشته، مولوي از برجسته

دهـد. نگـرش   ها و تمايالت عرفاني او را نشـان مـي  سپهري اشاره كرد كه اشعارش گرايش
هاي اخالقي هندوييسـم و بوديسـم   آموزه«هاي شرقي قرار دارد. او تحت تأثير آيين عرفاني

(پرهيز از آزار موجودات زنده) چنان باب طبع سهراب » آهيمسا«در بارزترين وجه آن يعني 
(پارساپور و » واقع شد كه حجم چشمگيري از هشت كتاب به اين موضوع اختصاص دارد.

هـا  سپهري، مشخّص و هدفمند است و از جهـان و پديـده   ) نظام فكري35: 1392فتوحي، 
  ).196: 1391تفسيري عرفاني دارد (نوروزي داوودخاني، 
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 عشق 1.3
ترين مفاهيم مربوط به انسان است كه شايد نتوان تعريف دقيقي از آن ارائـه  عشق از انتزاعي

تون ادبـي و عرفـاني   هاي شاعران و نويسندگان در ممايهترين دستداد. اين عنصر از اصلي
هاي ايـن پديـده، تجربـي بـودن آن اسـت و امـروزه از عشـق، تعبيرهـاي         است. از ويژگي
هايي از آن دارنـد. بـدون   اند، تفسيرها و بيانشود. كساني كه آن را تجربه كردهگوناگوني مي

ني عشق با هر گونه توضيح عقال«گرانِ عشق است. از نظر او شك، موالنا يكي از اين تجربه
توان بـه اعمـاق   اي است كه با آن ميعشق تنها شيوه«)، 468: 1389(شيمل، » ضديت دارد.

) اريك فـروم معتقـد اسـت كـه در     173: 1395(فرانكل، » وجود انساني ديگر دست يافت.
شود، درحالي كه از او گيرد. بدين گونه كه عاشق با معشوق يكي ميعشق تضاد صورت مي

  .)18: 1394جداست (فروم، 
هاي ادبيات و همچنين عرفان نيز هست. مولوي، اصالت را به ترين واژهعشق، از كليدي

- مـي » هايي كز پي رنگـي بـود  عشق«دهد و عشقي را كه صبغة جنسي دارد، عشق الهي مي

عشق بـه  «داند. از نظر او خواند و اگر اين عشق الهي باشد، آن را ماية كمال و رشد فرد مي
  ).246: 1389(چيتيك: » عمل و كمال است.خدا، متضمن علم و 

 پذير آب حيات است عشق، در دل و جانش   عشق رفت هـيچ حسـابش مگيـر   عمر كه بي
 مرده و پژمـرده اسـت گرچـه بـود او وزيـر        آب دانهر كـه بـه جـز عاشـقان مـاهي بـي      

  )11909- 1/10(ديوان 

چون آتش، دريـا، بـاغ    مولوي در مثنوي، عشق را با تشبيه كردن به عناصري از طبيعت
  كند.سبز و... بيان و تصوير مي

 جوشش عشق است كاندر مي فتاد   است كانـدر نـي فتـاد    آتش عشق
  )10، ب5، ص1(د

ــاغ ســبز عشــق ــي ب ــاو ب  هاستجز غم و شادي در او بس ميوه   انتهاســتك
  )1793، ب82، ص1(د

 درشكســته عقــل را آنجــا قــدم   عشق درياي عدمپس چه باشد 
  )3920، ب548، ص3د(
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در ابيات ديگري كه از سه دفتر نخست مثنوي استخراج شده است، عشق به جانِ طور، 
  اسطرالبِ اسرار خدا، عروس، گالب، لوت و پوت جانها و شمع تشبيه شده است:

 طور مست و خر موسي صاعقا   عشق جـان طـور آمـد عاشـقا    
  )26، ب6، ص1(د

 رالب اسرار خداستعشق اسط   علت عاشق ز علتهـا جداسـت  
  )110، ب9، ص1(د

 ام عيبي مگيرگر عروسش خوانده   عشق و جان هر دو نهانند و ستير
  )1992، ب6، ص1(د

 هر كه او زين كور باشد كوره نيست   همچو كوره عشق را سوزيدني است
  )1377، ب237، ص2(د

 جوع از اين روي است قوت جانهـا    عشــق باشــد لــوت و پــوت جانهــا
  )3034، ب474، ص3د(

 از گالبِ عشق او غافـل بدنـد     زدندبر سر و رويش گالبي مي
  )3868، ب7، ص3(د

 روشن اندر روشن اندر روشني اسـت    ليك شمع عشق چون آن شمع نيست
  )3920، ب513، ص3(د

 جدول تشبيهات مربوط به عشق در مثنوي معنوي 

  شماره بيت  نوع تشبيه  وجه شبه  بهمشبه  مشبه
  1/10  ساده  سوزناك بودن  آتش  شقع

  1/1793  ساده  زنده و زيبا بودن  باغ سبز  عشق
  3/3920  ساده  نامحدود بودن  درياي عدم  عشق
  1/26  ساده  ماية حيات بودن  جان طور  عشق
  1/110  ساده  ابزار شناخت بودن  اسطرالب اسرار خدا  عشق
  1/1992  ساده  نهان و مستور بودن  عروس  عشق
  2/1377  ساده  ده و نابودكننده بودنسوزانن  كوره  عشق
  3/3034  ساده  ماية حيات بودن  لوت و پوت جانها  عشق
  3/3868  ساده  ماية سرخوشي بودن  گالب  عشق
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هاي مثبت است. بـدين معنـا كـه بـه     شبهشبه در تشبيهات باال در بيشتر موارد وجهوجه
تشبيه عشق بـه بـاغ سـبز)،    صفات زيبا و جمالي عشق اشاره دارد. مانند: بسيار ثمر داشتن (

ماية رشد بودن (تشبيه عشق به لوت و پوت جانها)، روشنايي بخش بودن (تشبيه عشق بـه  
شمع و چراغ)، باعث سرزندگي و نشاط بودن (تشبيه عشق به گالب) و تنها در دو جـا بـه   

  سوزانندگي عشق اشاره كرده است (تشبيه عشق به آتش و كوره).
دهد كه، عشق در ذهن هاي در نظر گرفته شده نشان ميشبهبررسي اين تشبيهات و وجه

موالنا مفهومي زيباست. همچنين، تصاوير مربوط به عشق، ساده هستند (آتش، دريا، باغ سبز 
كنند. درواقع، تشبيهاتي كـه بـه كـار    و...) و يك تصوير كلي و انتزاعي را به مخاطب القا مي

توانند تفسيري كلـي و چندجانبـه   دهند و نمين ميهاي عشق را نشااند، يكي از ويژگيرفته
  ارائه دهند.

  تر است.در شعر سپهري نيز تصاوير مربوط به عشق زيبا هستند؛ اما تفسيرشان پيچيده
  و عشق، سفر به روشني اهتزاز خلوت اشياست.

  و عشق
  هاستصداي فاصله
  هايي كه غرق ابهامند.صداي فاصله

  نه
  قره تميزندهايي كه مثل نصداي فاصله

  شوند كدر و با شنيدن يك هيچ مي
 ).308: 1383(سپهري، 

در شعر سهراب، تشبيهات مركّبند و تصاوير تو در تو هستند. در شعر مسافر، عشـق بـه   
رود. درك و تصور سفر تشبيه شده است. سفري كه به سوي روشني اهتزاز خلوت اشيا مي

وي آورده بود، دشوار است و ذهن و تخيل اين تصوير برخالف تصاوير و تشبيهاتي كه مول
- تابد. از البهگيرد. متناسب با آن نيز تفسيرهاي باال و بلندتري را بر ميمخاطب را به كار مي

دارند. در جايي هاي عرفاني سپهري نقاب از چهره بر ميالي همين تفسيرهاست كه انديشه
» هـا رو بـه تجلّـي بـاز اسـت     هپشت درياها شهري است/ كـه در آن پنجـر  «گويد: ديگر مي

در عرفـان نظـري و   «) تجلّي، از اصطالحات رايج در عرفـان اسـت.   364: 1383(سپهري، 
» حكمت اشراقي و ذوقي، خلقت جهان عبارت از تجلّي حق است كه همه چيـز را آفريـد.  
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 شود،) عبدالرزاق كاشاني نيز به انوار غيبي كه بر دل سالك آشكار مي223: 1393(سجادي، 
  ).17: 1391گويد (كاشاني، تجلّي مي

تجلّي، ظهور حق را گويند به هر صورت و هر كيفيت و هر صفت كه باشد؛ خـواه در  «
- (بي» مظاهر اعيان علوي و مقامات معنوي باشد، خواه در مظاهر سفلي و مجالي حسي بود.

  )383: 1390نا، 
پنجره را استعاره از دل گرفت  توانبا توجه به معناي عرفاني تجلّي، در شعر سپهري مي

». كننـد جايي كه دلها در آن انوار غيبي را به راحتي دريافت مـي «و آن را اين گونه معنا كرد: 
با توجه بـه بـار   » شاخة معرفت«كند. بند بعدي شعر نيز اين تفسير عرفاني شعر را تأييد مي

  كند.تر ميستهحضور معنا و نگاه عرفاني را در شعر برج» معرفت«عرفاني واژة 
  نگرند.ها جاي كبوترهايي است، كه به فوارة هوش بشري ميبام

  دست هر كودك ده سالة شهر شاخة معرفتي است. 
  )364: 1383(سپهري، 

دهد كه نگاه شاعر به عقل و هـوش انسـان ماننـد سـاير     تشبيه هوش به فواره نشان مي
اي كه تا ارتفـاع  بيند، همانند فوارهعرفاست. بدين معنا كه عقل و هوش انسان را محدود مي

  شود.گيرد و دوباره سرنگون ميكمي اوج مي
  گويد:سپهري در صداي پاي آب مي

  من نديدم دو صنوبر را با هم دشمن.«
  اش را بفروشد به زمين.من نديدم بيدي، سايه

  بخشد، نارون شاخة خود را به كالغ.رايگان مي
  شكفد.هر كجا برگي هست، شور من مي

  » و شو داده مرا در سيالن بودن.بوتة خشخاشي، شست
  )288: 1383(سپهري، 

بيند. اين نگـاه  در شعر باال سپهري طبيعت و محيط اطراف خود را در صلح و آشتي مي
هاي نگاه عرفاني است. در عرفان، تمام هسـتي، مظهـر عشـق خداونـد     بينانه از ويژگيصلح

موجودات هستي براي عـارف قابـل احتـرام و     شود كه تماماست. همين نگرش، سبب مي
همـة موجـودات   «شود. در واقع داراي قداست باشند. اين تقدس و احترام به صلح ختم مي
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اند، عشقي كه انگيزة خلقت بوده است. پس، همة موجودات محـب  در عشق خداوند سهيم
دفتر چهارم ايـن   گرايي با هستي را در) مولوي اين صلح229: 1389(چيتيك، » اند.و عاشق

  كند:گونه بيان مي
ـ بـا ا  اًمـ يمن كه صلحم دا  جهان چـون جنتسـتم در نظـر    نيا   پـدر  ني

 ميهـا جوشـان مقـ    از چشمه هاآب   ميجهـان را پـر نعـ    نميـ ب يهمـ  من
 و هوش من ريضم گردد يم مست   در گـوش مـن   رسد يآبش م بانگ
ــانزن م  كــف هــابــرگ   بـان يرقصان شده چـون تا  ها شاخه  ثــال مطرب

  )689: 1378(مولوي، 

 غم 2.3
ترين احساسات و عواطف درون آدمي است. عرفان بـه دليـل نگـاه    غم، درد و رنج از رايج

زداسـت.  اي كه به هستي دارد، نه تنها تلخ و غمناك نيسـت، بلكـه زيبـا و غـم    گرايانهجمال
ند خـود را بـا آهنـگ و    هاي اشراقي عرفاني، همواره در تالشـ صاحبان اديان شرقي و آئين«

» نوا كنند. هدف آنان، يگانگي و مسالمت با عالم وجود اسـت. ساز و همهارموني هستي هم
كنـد، غمـي كـه جنبـة     ). مولوي در مثنوي دو نوع غم را تصوير مـي 247: 1392(فرانكلين، 

مثبت دارد و همواركنندة مسير تعالي انسان است. اين غم، ناشـي از فـراق يـار اسـت. غـم      
يگري كه در مثنوي آمده است، جنبة منفي در احساسات انسان دارد و همان غم ناشـي از  د

انسان نبايد از رنج بگريزد، «هاي امور مادي و دنيوي است. از ديدگاه مولوي فقدان و كاستي
بايد از آن استقبال كند و بداند كه رنج، بر عشق او بـه متضـاد رنـج يعنـي شـادي و جذبـة       

  ).277: 1389(چيتيك، » افزايد.ميحاصل از اتّحاد 
 رنج مغز و دوستي آن را چو پوست   كي كران گيرد ز رنج دوست دوست

  )1011، ب222، ص2(د
 اندر اين ره سـوي پسـتي ارتقاسـت      شاد از غم شو كـه غـم دام لقاسـت   

  )509، ب365، ص3(د
 ليــك كــي درگيــرد ايــن در كودكــان    غم يكي گنج است و رنج تو چو كان

  )510، ب365، ص3د(
 اين فرح زخم است و آن غم مرهم است   قنـــد شـــادي ميـــوة بـــاغ غـــم اســـت
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  )3752، ب505، ص3(د
 نمايـد روي ضـد  كاندر اين ضد مي   غم چـو آيينـه اسـت پـيش مجتهـد     

  )3762، ب506، ص3(د

آنه ماري شيمل معتقد است كه بيشترين بخش اشعار مولوي مربوط بـه رنـج و محنـت    
گر اين نكته است كه رشد و تعالي انسان در قربـاني شـدن   باشد و بيانمي كشيدن در عشق

  ).481: 1389آيد (شيمل، براي معشوق به دست مي

  جدول تشبيهات مربوط به غم در مثنوي معنوي
  شماره بيت  نوع تشبيه  وجه شبه  بهمشبه  مشبه

  خاك  غم
ارزش بودن در نظر بي

ديگران (ارزشمند 
  بودن در نظر مولوي)

  1779/ 1  ادهس

  1/2254  ساده  روزي و قسمت بودن  نان خورش (غذا)  درد و رشك
  2/1559  ساده  اصل چيزي بودن  مغز  رنج
  3/139  ساده  هالك كردن  كژدم  غم
  3/359  ساده  گرفتار و اسير كردن  زندان، چارميخ، بيخ  غصه
  3/392  ساده  ماية آزردگي بودن  خاك  غم

اسير چيز ارزشمندي   دام لقا  غم
  3/509  ساده  شدن

  3/510  ساده  ارزشمند بودن  گنج  غم
  3/510  ساده  ارزشمند بودن  كان  رنج
  3753/ 3  ساده  ثمر داشتن  باغ  غم
  3762/ 3  ساده  حقيقت را نشان دادن  آيينه  غم
  4508/ 3  ساده  ماية آزار و رنج بودن  خار  غم

  
تمام تشبيهات مربوط به غم و رنج كه از سه دفتر اول مثنوي استخراج شده است، همـه  

دهد. در جاهايي كه غم، تصوير به، يك تصوير واحد و ساده را نشان ميساده هستند و مشبه
هـاي وارسـته نيسـتند و نـوعي     منفي دارد، مانند تشبيه غم به خار، مبتاليان به اين غم انسان

خورند/ خار غمها زهرِ خواري را چو شكر مي«شود. مثالٌ در بيت حظه ميتحقير در آن مال
). بررسي ابيات فوق و تشبيهات مربوط به غم 4508، ب539، ص3(د» چرندرا چو اشتر مي

ه داشـته اسـت،    در مثنوي نشان مي دهد كه مولوي ضمن بيان ابيات خود به دو انسان توجـ
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ت و ديگري انسان اسير در بند حس و امـور دنيـا. در   يكي انسان وارسته از امور داني و پس
هاي وارسته جايگاهي متعالي دارد؛ امـا بـراي گـروه دوم، فقـط يـك      نظر او غم براي انسان

شـود و عواطـف و   هـا مـرز قائـل مـي    احساس تلخ و گزنده است. به نـوعي ميـان انسـان   
شـمارد. او در بيتـي بـا    ل مـي احساسات آنها را متناسب با جايگاه آن انسانها، متعالي يا مبتذ

كند غـم كـه بـراي    اين نكته را بيان مي» غم، خاك است«اي استفاده از تشبيه ساده و كليشه
خاك غم را «ارزش است، براي منِ مولوي جايگاه رفيعي دارد. عامه چون خاك پست و بي

  )1779، ب81، ص1(د» سرمه سازم بهر چشم/ تا ز گوهر پر شود دو بحر چشم
ار سهراب، غم، معنايي مثبت دارد و معادل شادي است. غمي كه سـهراب از آن  در اشع
كند. اين نـوع غـم، غـم    زند، غمي است لطيف كه عارف آن را درك و تجربه ميحرف مي

هايي مانند دشت، گُل، نوشدارو، آيينه و... كه شبههاي مادي نيست. وجهها و خواستنكاستي
ست، به زيبا و لطيف بـودن ايـن نـوع از عاطفـه اشـاره دارد.      براي غم و اندوه به كار رفته ا
  زاست.عقيده است كه؛ نگاه عارفانه شاديداستان و همدرواقع، سپهري با مولوي هم

  غم تبسم پوشيدة نگاه گياه است«
  » و غم اشارة محسوس به رد وحدت اشياست.

  ).306: 1383(سپهري، 

  جدول تشبيهات مربوط به غم در شعر سهراب
  ارجاع  نوع تشبيه  وجه شبه  بهمشبه  شبهم

  276  ساده  وسعت داشتن  دشت  اندوه
  282  ساده  زود پژمرده شدن  گُل  حسرت

شادي بخشيدن و رنج   نوشدارو  اندوه
  306  ساده  زدودن

  306  ساده  بخش بودنشادي  تبسم پوشيدة نگاه گياه  غم

اشارة محسوس به رد   غم
  وحدت اشياست

آور وحدت در عالم پيام
  306  ساده  دنبو

  435  ساده  صاف و زالل بودن  آيينه  حزن
  

اي دارد، احساس تنهايي و غربـت  يكي از اقسام غم كه در اشعار سهراب نمود برجسته
است. احساس تنهايي و غربت از جمله عواطف و احساساتي است كه براي انسان معاصـر  

  و مدرن بسيار ملموس است. 
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هـا،  افتند، ولي در عمـق جـدا افتـادگي   خود جدا مي افراد اغلب از ديگران و از اجزاي
- اي كه به رغم رضايتتري جاي دارد كه به هستي مربوط است، تنهاييتنهايي اساسي

ترين روابط با ديگران و به رغم خودشناسي و انسجام دروني تمام عيار، همچنان بخش
ان و هر موجود ديگري ست. تنهايي اگزيستانسيال به مغاكي اشاره دارد كه ميان انسباقي

  )496: 1395توان بر آن زد. (د.يالوم، دهان گشوده و پلي هم نمي

غربتي كـه  «بيند. ها غريب و تنها ميسپهري در اشعارش خودش را در ميان ساير انسان
كند، همانند غربت موالنا، شكوه دور ماندن از اصالت و فطرت خويش سهراب از آن ياد مي

) اين احساس غربت و تنهايي كه دربردارندة غم و اندوه است، بـا  5: 1395(مزيدي، » است
  تشبيهات مختلفي به تصوير درآمده است.

  تشبيه تنهايي به پيراهن: 
  بايد امشب چمداني را  

  من جا دارد بردارم  پيراهن تنهاييكه به اندازة 
  و به سمتي بروم

  كه درختان حماسي پيداست
  خواندره مرا ميواژه كه هموارو به آن وسعت بي

  ).392: 1383(سپهري، 

سپهري در شعر ياد شده، تنهايي را به پيراهن تشبيه كـرده اسـت كـه طيـف وسـيعي از      
  توان براي آن در نظر گرفت.ها را ميشبهوجه

  تنهايي مانند پيراهن همراه من است (وجه شبه: همراه بودن) 
من است (وجه شبه: سرمايه و توشة تنهايي مانند پيراهني كه دارم، سرمايه و توشة سفر 

  سفر انسان بودن)
  تنهايي مانند پيراهن زينت و ماية زيبايي من است (وجه شبه: ماية زيبايي بودن)

- گر سفر است، به نظر مي، و نيز بندهاي بعدي شعر كه بيان»چمدان«اما با توجه به واژة 

  تر است. شبه (سرمايه و توشة سفر بودن) مناسبرسد وجه
كـه   واژهوسعت بيرو به آن «، در بند »واژهوسعت بي«ز طرف ديگر با توجه به عبارت ا

در نظـر  » احساس تنهايي و غربت عارفانـه «را » تنهايي«توان اين ، مي»خواندهمواره مرا مي
- وسعت بي«النفسه صامت هستند و واژه ندارند و عبارت گرفت؛ زيرا تجربيات عرفاني، في
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در شرح و تفسير تجارب عرفـاني  «اي به عوالم عارفانه باشد؛ زيرا زبان شارهتواند امي» واژه
) و در قلمـرو شـهود، هيچگونـه كثـرت و تمـايزي      29: 1385(يثربي،» به كلّي ناتوان است.

زبـان كـه در سـطوح    «) به بيـان ديگـر؛   31آيد (همان: وجود ندارد و مفهومي به دست نمي
- شود و سيماي او را در سايهتر حجاب ميعالي متعارف، كاشف خداوند است؛ در سطوح

  ).32: 1393(نراقي، » كند.سار خود پنهان مي
گرچه تفسير زبان روشـنگر اسـت/   «همين نكته در مثنوي به روشني بيان شده است كه 

ني همـان نفـس اسـت، بريـده از     ) «10: 1378(مولوي، » تر است.زبان روشنليك عشق بي
  )364: 1394(چيتيك، » ان از درد جدايي.بستر خويش و ناالن و سوز

  گويد: شبستري مي
 كه بحر قلزم اندر ظرف نĤيـد    معاني هرگز اندر حرف نĤيـد 

  )47: 1382(شبستري، 

توان گفت تصويري كه سپهري از تنهايي و غربت با استفادة از آراية تشـبيه  بنابراين، مي
، تصويري عارفانه اسـت  »فشهايم كو؟ك«خلق كرده است، با توجه به درونماية عرفاني شعر 

نامه، به مخاطب خود عرضه كرده و نزديك به همان احساس غربتي است كه مولوي در ني
  است.

يابي كرده است. از ايـن  ريشه» نيستان«مولوي، اين تنهايي و احساس غربت را با آوردن 
شـاعر اسـت؛    گر ساحت احساسات و عواطـف نامه، احساس غربت، نه تنها بيانرو، در ني
كند. ايـن درحـالي اسـت كـه در شـعر سـپهري،       ها و باورهاي او را نيز بيان ميبلكه دانسته

  مخاطب، تنها شنوندة گزارش عواطف و احساسات شاعر است.
  صداي تو سبزينة آن گياه عجيبي است«

  » رويد.مي انتهاي صميميت حزنكه در 
  )395: 1383(سپهري، 

شبه تنگ بودن و چسبيده به هم (صـميمي) بـودن را   وجه اي تنگ،تشبيه حزن به كوچه
آن وقت انگشت تكامل/ «در خود دارد كه بار معنايي مثبتي به حزن داده است. يا در بندهاي 

)، در هندسة دقيق اندوه، اندوه به حجمـي  425(همان: » ماند./ تنها ميهندسة دقيق اندوهدر 
  زيبا و دقيق تشبيه شده است.
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هاي غربت/ صداي پر تنهايي/ فلس تنهايي خيابان غربت/ قارچ«اتي مانند همچنين تشبيه
هاي سادة غربت/ خشت غربت/ گُـل تنهـايي/ چينـي    زندگي/ سرطان شريف عزلت/ دست

از همين سنخ هستند. تنهايي در اين تشبيهات، تنهـايي انسـان فرارفتـه از    » نازك تنهايي من
سرطان شريف «و » هاي غربتقارچ«ي دو تركيب هانيازهاي اولية بشري است. به جز مشبه

دهـد غـم و احسـاس    ها، بار عاطفي و معنايي مثبت دارند كه نشان مـي ، ساير مشبه»عزلت
  تنهايي و غربت براي سپهري نه تنها تلخ نيست، بلكه دلنشين و زيباست.

در دهد كه مقايسه و بررسي تشبيهات مربوط به غم در مثنوي و اشعار سهراب نشان مي
انديشة مولوي دو نوع غم و درد و رنج وجود دارد. يك نوع آن كه همان غم عارفانه و غم 

هـاي زنـدگي بشـري    يار است، جنبه و تصويري مثبت دارد و ديگري كه غم نان و كاسـتي 
هاي دنياطلب است، تلخ و آزاردهنده است و تصـويري منفـي   است و خاص عوام و انسان
كند، از جـنس ديگـر اسـت. غمـي اسـت كـه       ز آن صحبت ميدارد؛ اما غمي كه سهراب ا

ها نيست. غمي فراتر از غم نان و نيازهاي جسم بشـر اسـت.   مختص گروه خاصي از انسان
توان چنين گفت كه گر احساس تنهايي و غربت انسان است. در واقع مياين غم، بيشتر بيان

  در مثنوي دو نوع غم داريم؛ غمِ يار. غم غير يار. 

  مثنوي: غم در
  غمي كه ناشي از يار و فراق نيست  غم كه ناشي از يار و فراق اوست.

  مايه است.هاي دونمربوط به انسان  ست (مثبت است)هاي متعاليمربوط به انسان

  غم در مثنوي و اشعار سپهري:

  
انساني كه غم نيازهاي 

مادي و جسماني خودش 
  خورد.را مي

انساني كه اسير نيازهاي جسمي 
ادي خودش نيست و غم و م

  خورد.اش را مينيازهاي معنوي

انساني كه تعالي يافته و غم 
نيازهاي مادي و معنوي خودش 

  خورد و غم يار دارد.را نمي
  بخش استلذت  اين غم مطرح نشده است.  آزار دهنده است.  مثنوي
اشعار 
  ست.اين غم مطرح نشده ا  لطيف و مطلوب است.  اين غم مطرح نشده است.  سپهري

 

ها و هم احساسات و عواطف آنها (در اينجا غم) سياه توان گفت در مثنوي هم انسانمي
ها يا خوبند يا بد. عواطف آنها هم هماهنگ با خود آنها يا خوب است و سفيد است. انسان

يا بد و حد وسطي وجود ندارد. اما در اشعار سهراب، انسان فرومايه يا متعالي مطرح نيست. 
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درني كه از مرز غم و رنج و نيازهاي اوليه و حيواني گذشته اسـت، مـورد بحـث و    انسان م
اهميت است. چنين انساني برخالف انسان مطرح شده در مثنوي نه سياه است و نه سـفيد.  

  بلكه خاكستري است. 
  
  مرگ 3.3

هـا و تنگناهـاي آن اسـت.    مرگ در عرفان در حكم تداوم زندگي و رهـايي از محـدوديت  
دانـد.  مرگ را نردباني براي عبور از مراحل پايين و رسـيدن بـه مراحـل بـاالتر مـي     مولوي، 

شـمرد، امـا بـه نظـر وي     هاي متعددي را براي وقوع مـرگ در عـالم برمـي   موالنا حكمت«
يكـي  ) «150: 1396(كمپـاني زارع،  » مهمترين حكمت مرگ، رسيدن به كمال برتـر اسـت.  

كرّات بيان شده است و يكي از تعـابيري كـه تـا    شدن مرگ و زندگي در عرفان كهن ما به 
كند شاعر حقيقتاً عارف بوده است يـا خيـر، تحقيـق در تلقـي او از مـرگ      حدي معلوم مي

  ) 36: 1382(شميسا، » است.
  تشبيهات مربوط به مرگ در مثنوي عبارتند از:

 چون انار و سيب را بشكستن است   كشتن و مردن كه بر نقش تن است
  )707، ب35، ص1(د

 سـت بل هم احياء پـي مـن آمـده      سـت دانة مردن مرا شـيرين شـده  
  )3933،ب174،ص1(د

 كه جهودان را برُد اين دم امتحـان    شد هـواي مـرگ طـوق صـادقان    
  )3967،ب176،ص1(د

ــب       گه است و مرگ شـب اين جهان، بازي ــر تع ــالي پ ــه خ ــازگردي كيس  ب
  )2600، ب 288، ص2(د

 چونكه فصـاد اجلشـان زد بـه نـيش       زنـد خـويش  چون نداري نوحه بر فر
  )1815، ب421، ص3(د

 بهرِ حق پيشش چو حلوا در گلو   مــرگ او و مــرگ فرزنــدان او  
  )1917، ب426، ص3(د
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 سارِعوا آيد مـر او را در خطـاب     آنكه مردن پيشِ او شد فتحِ بـاب 
  )3435، ب492، ص3(د

ــت     ــودم ز زيس ــرب ب ــدر ح ــون ان ــا كن  و چيست ي مرگ چون عيش استتو چه دان   ت
  )3519، ب494، ص3(د

ــال او مــي   گربه مرگ است و مرض چنگال او ــر مــرغ و پــرّ و ب  زنــد ب
  )3984، ب516، ص3(د

 مرگ چون قاضي است و رنجوري گوا   جهــد ســوي دواگوشــه گوشــه  مــي
  )3985، ب516، ص3(د

 تُست مـيش  كĤن اجل گرگ است و جان   چون نه شيري هين منـه تـو پـاي پـيش    
  )3998، ب516، ص3(د

 جدول تشبيهات مربوط به مرگ در مثنوي معنوي

  شماره بيت  نوع تشبيه  وجه شبه  بهمشبه  مشبه
  1/707  ساده  از پوسته رها شدن  شكاندن انار و سيب  كشتن و مردن

  1/3933  ساده  رشد كردن  دانه (بذر)  مردن
آرزوي مرگ براي 

  1/3967  دهسا  زينت بودن  طوق  هاي صادقانسان

  2600/ 2  ساده  پايان چيزي بودن  شب  مرگ
  1815/ 3  ساده  رهانيدن از رنج  فصاد  مرگ

مرگ انسان راضي و 
شيرين و دلچسب   حلوا در گلو  فرزندانش

  1917/ 3  ساده  بودن

  3435/ 3  ساده  رها شدن  فتح باب  مردن*

شيرين و دلچسب   عيش  مرگ
  3519/ 3  ساده  بودن

  3984/ 3  ساده  كشتن گالويز شدن و  گربه  مرگ

سرنوشت و حكم   قاضي  مرگ
  3985/ 3  ساده  نهايي را تعيين كردن

رحم و كشنده بي  گرگ  اجل
  3998/ 3  ساده  بودن
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يري مثبـت و شـاد دارد. بيشـتر    مرگ در شعر سـهراب سـپهري هماننـد مثنـوي، تصـو     
ساده اسـتفاده   بهاند و جز در چند مورد از مشبههايي كه سهراب آورده است، پيچيده به مشبه

  نشده است.
  » خندق مرگپرش شادي از «

  )296: 1383(سپهري، 

)، تشـبيه مـرگ بـه اكسـيژن،     304(همان: » هاي لذّت پر اكسيژن مرگ استريه«در بند 
بخش و ابزار تداوم حيات و زندگي است. اين بند از گر اين نكته است كه؛ مرگ، حياتبيان

اندر حرب بودم ز زيست/ تو چـه دانـي مـرگ چـون     تا كنون «ارز با بيت شعر سهراب هم
) در مثنوي است. در هر دو نگاه (سپهري و 3519، ب494، ص3(د» عيش است و چيست.

و يخـرج  «مولوي)، مرگ، معادل زندگي و تداوم حيات است. در قرآن نيـز در آيـة شـريفة    
بخـش  را تـداوم  تواند دربردارندة همين معنا باشد كه مـرگ ) مي19(روم: » الحي من الميت

داند. همين نكته در طبيعـت قابـل درك و مشـاهده نيـز هسـت. اينكـه       زندگي و حيات مي
كنند. درواقع، مرگ موجودي، سبب ادامة موجودات براي بقاي خويش از همديگر تغذيه مي

  گر همين نكته است. حيات موجود ديگر است نيز بيان
ة مـرگ اسـتفاده كـرده و مـرگ را در     سپهري در موارد بسياري از آراية تشخيص دربار

  قالب يك انسان تصور كرده است؛
  چيند.مرگ گاهي ريحان مي«

  نوشدمرگ گاهي ودكا مي
  » نگرد.گاه در سايه نشسته است و به ما مي

  )296(همان: 
  رسد از پشت و به نرمي قدم مرگ مي«

  » گذارد.و روي شانة ما دست مي
  )314(همان: 

  به مرگ در شعر سهراب شپهريجدول تشبيهات مربوط 
  ارجاع  نوع تشبيه  وجه شبه  بهمشبه  مشبه
  296ص  ساده  محل سقوط كردن  خندق  مرگ
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  304ص  ساده  حيات بخش بودن  اكسيژن  مرگ

انساني كه ريحان   مرگ
  296ص  مركب  لطيف بودن  چيندمي

- انساني كه ودكا مي  مرگ
  296ص  مركب  هنجار شكني كردن  نوشد

  مرگ
يه انساني كه در سا

نشسته است و نگاه 
  كندمي

  296ص  مركب  تأمل كردن

  مرگ
انساني كه از پشت 

آيد و دست سر مي
- روي شانة آدم مي

  گذارد
  314ص  مركب  غافلگير كردن

  
تـر، از  تصاوير بالغي مربوط به مرگ در اشعار سهراب، از منظـر ادبـي و هنـري قـوي    

ات سپهري عالوه بر معنـاآفريني  تشبيهات و تصاوير بالغي مربوطه در مثنوي هستند. تشبيه
وار هسـتند (تشـخيص).   اي دارند. بيشـتر تشـبيهات مركّـب و انسـان    كاركرد ادبي برجسته

  درحالي كه در تشبيهات مولوي، اصل بر انتقال معناست نه خلق تصاوير ادبي و هنري. 
  
  گيري نتيجه

ه شده است، دهد كه عواطف و احساساتي كه در مثنوي نشان داداين پژوهش نشان مي
نوايي و آشتي انسان با خداسـت. در شـعر سـهراب كـه دربردارنـدة نگـرش       بيان كنندة هم

نوايي و صلح و آشتي، بيشتر در رابطة انسان بـا طبيعـت ديـده    عرفاني او نيز هست، اين هم
  شود. مي

در مثنوي تصاوير مربوط به غم و عشق و مرگ، ساده هستند و بـه دو جايگـاه انسـاني    
دارند. انساني كه در بند ماديات و نيازهاي ابتـدايي خـويش اسـت و ديگـر، انسـاني      اشاره 

وارسته از قيود مادي (سالك و عارف). بنابراين، انسان در مثنوي يا سـفيد اسـت يـا سـياه.     
ها سياه و سـفيد نيسـتند.   تر هستند. در شعر سهراب، انسانتشبيهات در شعر سپهري پيچيده

ست. چنين انساني سياه اني نيز مخاطبشان انساني است كه خاكستريحتّي، مضامين بلند عرف
و سفيد نيست و از ماندن در نيازهاي اوليه فراتـر رفتـه و در جسـتجوي معناسـت. غـم در      
اشعار سپهري اقسامي دارد كه مهمترين آن غم غربت و تنهايي است. چنين غمي در مثنوي 

به عارف و سالك است؛ اما سپهري آن را  و به ويژه در ني نامه مطرح شده است و منحصر
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هاي انسان مدرن است. در مثنوي دو به عموم مردم نسبت داده است كه در تناسب با ويژگي
- غمي كه مفهومي معادل شادي دارد و انسان را اعتال مـي  - نوع غم مطرح شده است؛ الف

لخ و گزنده است غمي كه ت - يافته اختصاص دارد. بهاي كمالبخشد. چنين غمي به انسان
  شود. هاي داني اختصاص دارد. چنين غمي، به امور مادي و غريزي مربوط ميو به انسان

گرايانه دارد. تشبيهات مربوط به عشق، در مثنوي و اشعار سهراب، مفهومي زيبا و جمال
تر و بيشتر مركب هستند. تصاوير مربوط به عشق در مثنوي ساده و در اشعار سهراب پيچيده

گ، هم در مثنوي و هم در اشعار سهراب، مثبت و شادند، اما از نظـر ادبـي و بالغـي، در    مر
وار (تشخيص) انگيزترند و بيشتر مركب و انسانتر و خيالشعر سهراب تشبيهات مرگ قوي

هستند. تشبيهات سپهري دربارة عشق، غم و مـرگ، عـالوه بـر معنـاآفريني كـاركرد ادبـي       
كه در تشبيهات مثنوي، انتقال معنا اهميت دارد نه خلـق تصـاوير   اي دارند. درحالي برجسته

  ادبي و هنري.
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