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  پژوهشي ادبيات عرفاني دانشگاه الزهرا-دوفصلنامة علمي  

    1391، بهار و تابستان 6 شمارة  سال سوم،
  
  
  

  الجفون ميخائيل نعيمه انديشة وحدت وجود در همس

  
  1سيدمهدي مسبوق

2علي عزيزي
  

  3حديثه فرزبود
  16/12/90: تاريخ دريافت
  27/3/91: تاريخ تصويب

  چكيده
 نظرية وحدت وجود ،ه نسبت داده شدهتصوفيكي از نظرياتي كه از ديرباز به م

اين نظريه كه به وحدت موجودات .  عرفاني دارد-است كه اساسي فلسفي
 .اي برخوردار است هستي نظر دارد، در عالم عرفان و فلسفه از جايگاه ويژه

انديشي   وحدتو عارفانِاست ه  شدبيانهاي متفاوتي  ديدگاه  اين نظريهبارةدر
دورة در . اند  گفتهعربي دربارة آن سخن  ابنج و چون بايزيد بسطامي، حالّ

 نيز كم نيستند شاعران و اديباني كه به اين مقوله روي آورده و در معاصر
بين و   انديشمند و اديب وحدت، ميخائيل نُعيمه؛اند  به آن پرداختهآثارشان 

 است وتر آثار نعيمه به نثر  بيش. جمله است  آنانديش عرب، از يگانه
هاي   كه در آن به روشرود شمار مي  بهالجفون تنها مجموعة شعري او همس

  .  استسروده اين رويكرد و مشرب عرفاني بارةترين ابيات را در مختلف، عرفاني

                                                 
 smm.basu@yahoo.comزبان و ادبيات عربي، دانشگاه بوعلي سينا،  گروهاستاديار . 1

 sorosh.1987@yahoo.com، ، دانشگاه بوعلي سيناكارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي. 2

 h.farzbood@yahoo.com، ي، دانشگاه بوعلي سيناكارشناس ارشد زبان و ادبيات عرب. 3
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شود و   مانند شاعري فيلسوف منبع ذات انساني را جويا مي،نعيمه در اشعارش
ندي و روح انسان جزئي از روح خداوند است و ذات خداوكه  اد دارداعتق

 دهند؛ كلّي را تشكيل مينام خداوند   بهيي زيباكلّهستي و آفريدگان و طبيعت، 
  . گردند كه از آن شروع شده و به آن برمي

 بروز و ظهور اين ، توصيفي- آن است كه با روش تحليليپژوهش درپيِاين 
   را در اشعار اين شاعر تازي، مورد بررسي و واكاوي فلسفي- پديدة عرفاني

  .  قرار دهد
  .الجفون  وحدت وجود، خداوند، عرفان، ميخائيل نعيمه، همس:هاي كليدي واژه

  مقدمه
 در ادب عربي نيز نام آن با .اي كهن دارد زمين پيشينه  در ادبيات مشرقانهشعر صوفي

  معاصردر ادب عربِ. پيوند خورده است... عربي و فارض، ابن ج، ابنآوراني چون حالّ نام
هاي دروني و ماورايي  ر و انديشهتوان يافت كه در اشعارش به تفكّ  شاعري را ميتر كمنيز 

  :با وجود اين .نپرداخته باشد
ر يابيم كه همچون ميخائيل نُعيمه به درون خويش نگريسته و تفكّ هرگز شاعري را نمي

 او .وف نموده باشدي و مشكالتش معطكرده و احساسات خويش را به هست
 گرد آورده است الجفون همسهاي فلسفي و عرفاني خود را در مجموعة  انديشه

  ).216: 1959ضيف، (
تر   دارد كه بيش)ها نجواي پلك(» الجفون همس«نام   مجموعة شعري به1ميخائيل نعيمه

 انديشة وحدت .ت اسدر آمريكا سروده شدهم  1930 تا 1917هاي  اشعار آن بين سال
 را با الجفون همسنعيمه اشعار .  شكل گرفته استهاوجودي او نخستين بار با همين شعر

  و معادن ذغال سنگزندگي كردن در فضاي و ،الهام از زندگي در شهرهاي آتش و دود
رنگ   كم، و سختي و تيرگي زندگي ماشيني،ها  هياهوي كارخانه،هاي صنعت  چرخ،آهن

اي  منشانه شايد همين امر باعث شد زندگي صوفي. نوي سروده استهاي مع شدن ارزش
ج،  حالّ مانندة اسالميتصوفمبرخي اي كه شكل اولية آن را از  اختيار كند؛ زندگي

  .فارض گرفته است ابنعربي و  ابن
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  درپيِاين مقاله. اي براي ظهور يافته است هاي صوفيانه مجال گسترده انديشهدر شعر او، 
 در ، وحدت وجوددربارة  اين اديب و انديشمند تازي راهاي صوفيانة  انديشهآن است كه

هاي زير   به پرسش،د تا از اين رهگذركن بررسي و تحليل ،الجفون همسشعر  همجموع
  :ددهپاسخ 

  ي يافته است؟ مفاهيم وحدت وجودي چگونه در اشعار او تجلّ. 1
 از مظاهر طبيعت بهره برده است؟وحدت وجود، چگونه ة  انديش كردن بياندرنعيمه . 2

 كه نعيمه از -  به ادبيات مهجر،از اين رو، نخست براي آشنايي با شخصيت ادبي نعيمه
 .كنيم ميبررسي ؛ سپس رويكرد فكري شاعر را افكنيم مينظري  -سرآمدان آن است

وحدت وجود، ر لبناني دربارة هاي اين اديب نامدا  آشنايي با انديشهبراي ،نهايتدر
   .خواهيم كرد را بررسي و تحليل الجفون همساي از اشعار  يدهگز

   پژوهشةپيشين
به زبان اي  ارزندههاي  او پژوهشمنتقدانة  ي جايگاه ادبي و آرا، ميخائيل نعيمهدربارة
دانشگاه ( كارشناسي ارشد علي احمدية نام  پايان: استاز آن جمله.  است انجام شدهفارسي

اين محور اساسي  .» ادبيات و اخالق در آثار ميخائيل نعيمهةرابط« با عنوان )1386اصفهان، 
دو در آثار ميخائيل نعيمه  آنة پيداست، ادبيات و اخالق و رابطش كه از نام چنان، پژوهش

 با عنوان )1388دانشگاه تهران، ( رسالة دكتري حسن گودرزي لمراسكيهمچنين . است
هاي او   ادبي نعيمه و نوگراييي آرا،ه در آنكه نويسند» مدرنيسم در ادب ميخائيل نعيمه«

  . ده استكر بررسي ، ادبياتويژه هاي مختلف، به را در زمينه
نامة كارشناسي   پايان: است كه از آن جملهانجام شدههايي  به زبان عربي نيز پژوهش

. »ميخائيل نعيمه شاعراً« با عنوان )1381دانشگاه عالمه طباطبايي، ( رضا كريمي ارشد علي
هاي ادبيات   پس از نگاهي گذرا به زندگي و روزگار نعيمه و ويژگية اين پژوهشنويسند

 شعري هاي  به صورتتالشش را ينتر مهجر، شعر نعيمه را مورد بررسي قرار داده و بيش
 ةفلسفكتاب . كرده استمعطوف نعيمه و عدم التزام او به قالب قصيدة كالسيك عربي 

   .پرداخته استافكار فلسفي نعيمه به بررسي شيا نيز  د شفيق نوشتة محم،ميخائيل نعيمه
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به شعر ميخائيل نيز است  شعر مهجر نوشته شده بارةهايي كه در افزون بر اين، كتاب
الشعر : از آن جمله است. اند  داشتهنگاهي، يكي از سرآمدان ادبيات مهجرنعيمه، درمقامِ 

 ،ةليامريكا الشما: الشعر العربي في المهجر ؛الغني حسنمحمد عبدة  نوشت،العربي في المهجر
 و ةاسالشعر العربي في المهجر االمريكي؛ در؛ ديوسف نجماس و محماحسان عبة نوشت

  مهجر را از نظر صورت و معنا شعر،يطور كلّ  بهها اين كتاب. ديب وديع امينة  نوشت،تحليل
 نگاهي  نيز نيمه ميخائيل نعيمه از جمل،ادباي مهجرة اند و به رويكرد صوفيان كردهبررسي 

  .اند داشته
 كه تا حدودي با موضوع هايي انجام شده است پژوهشنيز  نگاه عرفاني نعيمه بارةدر

 كارشناسي ارشد خاور سوداگرية نام  پايان: است از آن جمله.داردارتباط اين پژوهش 
 از در اين پژوهش،. » در ادب ميخائيل نعيمهتصوف« با عنوان )1374دانشگاه تربيت مدرس، (

مفاهيم عرفاني در آثار به  ،يطور كلّ ه و بهي عرضه شدهاي تعريفل آن  و سير تحوتصوف
و گستردگي يادشده  ي پژوهشِ با توجه به رويكرد كلّاما .استشده  پرداختهميخائيل نعيمه 

نها به ذكر  و تكندررسي و تحليل بخوبي   آثار او را به استآثار نعيمه، نويسنده نتوانسته
نامة كارشناسي ارشد  پايان. ده استكر در آثار او بسنده تصوفهاي  از نشانههايي  نمونه

ين رومي بر الد تأثير جالل«با عنوان  )1388دانشگاه عالمه طباطبايي، (حسن حاج السليمان 
 پس از بررسي رويكردنامه  ة اين پايان نويسند.در دست استنيز » ادبيات ميخائيل نعيمه

از جمله عوامل سياسي و ( عوامل مؤثر بر تكوين فكري او  از نعيمه، برخيانةصوفي
تأثير   ضمن تعريف تصوف در اسالم و مسيحيت،همچنين. را بررسي كرده است) فرهنگي

  . ي نعيمه مورد تحليل قرار داده است در زندگي شخص راموالناافكار 
 آغازة نقطكه  - نها اثر منظوم شاعر ت،الجفون همسوحدت وجود در ة اما بررسي انديش

 يي موضوعي است كه تا جا-رود شمار مي عرفاني نعيمه بههاي  گاه افكار و انديشه و تجلي
طور مستقل و روشمند مورد بررسي قرار  كنون به  تا،دانند  ميكه نگارندگان اين سطور

  .نگرفته است
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   وحدت وجودةسير تاريخي انديش
 آن، خدا همان بر مبنايفلسفي يا مذهبي است كه اي   نظريه2يسما وحدت وجود يا پانته

 فلسفه و از اصطالحات ، كه به وحدت موجودات هستي نظر دارداصطالحاين . جهان است
يكي بودن هستي، موجودات را همه يك وجود «: اند عرفان است و در تعريف آن گفته

ت شمردن، چنانچه موج، وي را محض اعتباراحق سبحانه و تعالي دانستن و وجود ما سِ
  ).23135: 1377دهخدا، (» .حباب، گرداب، قطره و ژاله را در يك آب پنداشتن

هاي اين انديشه   نخستين رگهبهبايد ة وحدت وجود، انديشسير تاريخي   بررسيبراي
 اما نبايد انتظار داشته باشيم اين نظريه .نهفته است، رجوع كرد در تعاليم پيامبران الهي كه

آنان همواره با شرك در ربوبيت و  «چراكه ، باشدي داشتهارچوب مشخصهو چشده  نمدو
 نفي  اما هرگز درپيِ؛ندا هگرا بود اند و از اين منظر وحدت خالقيت و الوهيت ستيز داشه

  ).18: 1379 ،س مطلقمدر(» .ها نبودند كثرت
 يار بسيشه كارن از سير اين انددست دادن تاريخي مدو  به،اديان توحيديگذشته از 

هاي   مبتني بر انديشهي كه اديانِة شد در همطور كه گفته راكه همان است؛ چيدشوار
 در دو دين اسالم و  اين انديشه اما.شود ها و نمودهايي از آن ديده مي ، رگه استتوحيدي

 البته نبايد غافل بود كه در ساير اديان و .آيد چشم مي تر از ساير اديان به مسيحيت بيش
هاي مشابه  توان انديشه  نيز مي)هاي هندو  و آيين،ها در يونان افالطونيمانند نو(ها  ينشب

  ).99: 1386زاده،  مسيب( وحدت وجود را يافت
اصالت ة  پس از مسئل،وحدت و كثرت وجودة كه مشهور و مشهود است، مسئل چنان

  مانندي فالسفه، از قدمابرخي. رود شمار مي به ل فلسفهئمساترين   يكي از مهم،وجود
مثل قيصري و   نيز برخي. رواقيان و فلوطيني وحدت وجودي بودند، پارمينا،اكسينوفاني

 به وحدت وجود ،ب است و لوازمي كه بر وحدت وجود مترتّها  نظر به اشكال،ينالدصدر
  : گويند ها مي آن. اند  شدهلقاي و كثرت موجود

 رشح فيض حق و وجود مراتب و همهت و ذودرست است كه وجود واحد اس
كران   و يك وجود است كه سرتاسر عالم را فرا گرفته و وجود درياي بياند واجب

است و موجودات همه امواج اويند و امواج عين دريا و در عين حال خود موجودند 
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  ر استولو موجود به وجود تبعي، پس وجود واحد و موجود متكثّ
  ).25: 1995قيصري، ( 

داشته، اعتقاد وحدت وجود ة سالمي نيز اولين كسي كه به انديشاة تصوفدر ميان م
ه همچون جنيد بغدادي، تصوف بزرگان م، پس از او.)28: 1383نوين، (بايزيد بسطامي است 

د غزالي، ج، سفيان ثوري، امام محمالحسن خرقاني، خواجه عبداهللا انصاري، حالّشبلي، ابو
  .زبانزد عارفان استعربي، سخنان و احاديثي دارند كه  ابن و

  وحدت وجود از نگاه عارفان و فيلسوفان
وحدت وجود، اساسي فلسفي و عرفاني دارد و هريك از عرفا و فالسفه ة  نظري كهگفته شد

 در اين ،وحدت وجودة  احياگر انديش،بن عربي  اينالد  محي.اند از منظري به آن نگريسته
  : گويد  ميباره

ق به معلوم مثل چون تعلّ ست مگر وحدت وجود و به ني،آنچه جهان را فرا گرفته
 مريدش خوانند و چون ،ق به مراد گيردگويند و چون تعلّ  خداي را عليم مي،گيرد مي

 سمعيش خوانند و ،ق به مسموع گيرد بصيرش خوانند و چون تعلّ،تعلق به مبصر گيرد
  . قاتش بسيار استهمچنين در ديگر صفات، كه يك صفت بيش نيست و متعلّ

 مشو احول مسمي جز يكي نيست
  

  ما نهاديمـي اســسـا بـــه مـــرچــــاگ  
  

  )38: 1385زاده آملي،  حسن(
  : گويد و در جاي ديگر مي

 يك صفت است از  و حيات، يك صفت است از صفات اين وجودبدان كه خلقْ
 و ارادت و قدرت و ، يك صفت است از صفات اين وجود و علم،صفات اين وجود

 يك صورت است از صورت اين وجود، ارض، رسماً. دان چنين مية صفات را اينملج
 اهللا، اسم مجموع است و جامع دان و جماد، نبات و حيوان و جملة صور را اينچنين مي

  .)39همان، ( صور و صفات اين وجود است جملة
آنان . دان دانند و وجود موجودات را مجازي دانسته ميمنحصر عارفان وجود را به حق 

 ديگر  ودانند ذات را مخصوص ذات اقدس الهي ميال يعني وجود حقيقي ب،وحدت وجود
 معتقدند سراسر مراتب وجود، همچنين. موجودات را سايه و عكس آن وجود ازلي يگانه
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 ظهور و پرتو وجود حق تعالي ،از نفس رحماني و وجود منبسط تا مراتب ماديات و هيولي
  .)55: 1378خواجوي، (است 

  ديگرات است و موجودات در عالم هستي يك موجود غني و مستقل بالذّ،از نگاه آنان
 و يات اسمائية آن موجود غني مستقل هستندرات و تجلّقات محض و تطو روابط و تعلّفقط

ل حقيقت اين وجود همان توحيد حق متعا. د نياز دارنذاتال و به غني بند ذات، فقيرنظراز 
  ).52: 1375سوداگري، ( مقدس اوستو سلب شريك از ذات 

 در حكمت متعاليه پذيرفته شده و فقطاين مسئله  فلسفي نيز -فكريهاي  از ميان روش
 هاي ت سهروردي معتقد است كه واقعي).21: 1386زنديه، ( از نظر عقالني تبيين شده است

نظر كه از ؛ نورهايي چيزي جز نور نيستندمختلفت دارندت و ضعف با يكديگر تفاو شد. 
نور .  آن تعريف شوداشود و بايد ب  نور آشكار ميواسطة هچيز ب حقيقت اين است كه همه

 منبع وت نورانيت  حقيقت الهي است كه داراي شد،شود االنوار ناميده مي محض كه نور
  : دگوي سهروردي در اين باره مي .وجود است

شود  ي مي و از همين راه متجلّكند پيوسته نور افشاني مي) خدا(ذات نخستين نور مطلق 
چيز در اين جهان از نور ذات اوست و هر  آورد و همه وجود مي و همه چيزها را به

  ).92: 1381ديناني، (زيبايي و كمال موهبتي از رحمت اوست 

  ميخائيل نعيمه و ادبيات مهجر
 حاكميت لدلي  به،ويژه لبنان و سوريه  به،كشورهاي عربيدر قرن نوزده و بيست ميالدي، 

 . سياسي مواجه بودند-، با فشار اقتصاديپيشه ديكتاتوري و وجود حاكماني مستبد و ستم
گروهي از .  باعث مهاجرت بسياري از اديبان و انديشمندان اين دو سرزمين شدفشارهااين 
هاي مختلفي روي  پيش گرفتند و در آنجا به حرفهمهاجران راه سفر به آمريكا را دراين 

كردند و اهل  وطنان خود احساس مسئوليت مي  كساني كه در برابر هم،ر اين مياند. آوردند
اين ادبا با شروع .  به ميدان فكر و انديشه وارد شدند،انديشه و ادبيات و هنر بودند

 و نشرياتي را براي ترويج محصوالت فرهنگي خود ها ههاي ادبي و هنري، مجل فعاليت
 و ، در آمريكاي شمالي)انجمن قلم( »ة القلميةالرابط«سيس أتبا  ، درنهايت.ندچاپ كرد
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 در آمريكاي جنوبي، به رسالت انساني خويش )ة اندلسجامع( »ة األندلسيةالعصب«
  .پرداختند

  خود را آغاز و در نيويورك كار،در آمريكاي شماليم  1920 سال درانجمن قلم 
جبران . كيد كردأن انجمن تسيس ايأ عبدالمسيح حداد اولين كسي بود كه بر لزوم ت.كرد

از خليل جبران، ميخائيل نعيمه، نسيب عريضه، ايليا ابوماضي، رشيد ايوب و ندره حداد 
 رئيس آن جبران خليل و نعيمه قائم مقام او ).167:  م2001جيوسي، (اعضاي اين انجمن بودند 

. رب بودندت عد و نوآوري در ادبيا خواستار تجد،نعيمهويژه   به،اعضاي اين انجمن. بود
اين  .كردپرداز، افكار انجمن را بيان  درمقامِ منتقدي نظريه ،الغربالنعيمه با انتشار كتاب 

رود  شمار مي نوآوري ادبي در قرن بيستم بهة  و طليعنقدهاي  ترين كتاب كتاب از مهم
  ).16- 15:  م2009 هواري، ؛85- 82:  م1981خفاجي، (

 به تر بيشمكتب ادبي آنان شكل  ؛خاصي داشتند ة آمريكاي شمالي شيواعضاي انجمنِ
 ادبيات آنان را به سطح بااليي ،نگري رمانتيسم نزديك بود؛ اما رويكرد عرفاني و ژرف

ل شگرفي در ادبيات عربي پديد آوردرساند و تحو .»ل اساسي بود جبران سرآمد اين تحو
ثير أ و هنري ساير اعضا تدو بر رويكردهاي ادبي اين. كرد و نعيمه نيز از او پيروي مي

  ).212- 211:  م1957صيدح، (» .گذاشتند
عشق به طبيعت، . هاي ادبيات مهجر است از جمله ويژگيك  و نوستالژيبارغمفضاي 

ر،  تفكّةقيام عليه آداب و سنن كهن، آزادي در شكل و محتواي ادبيات و نوگرايي در شيو
  . رود شمار مي  بهادبياتاين هاي  از ديگر ويژگي

 به اين شاعران.  مهجر، تأمل در سرنوشت آدمي استهاي بارز شاعران از ديگر ويژگي
به  اند كوشيدهه و كرده  توج،چه در آن استت وجودي او، هستي و آنسرنوشت انسان، علّ

در واقع احساس نگراني و اضطراب كه  «.برسند آن اسرار زندگي، طبيعت و ما بعددرك 
وجود آمدن  ، باعث به بر ادباي مهجر سايه افكنده بود زندگي جديدةدر مراحل اولي

 ». به يك نگرش فلسفي برسندها  آن هستي گشت و موجب شدةهاي زيادي دربار سؤال
هاي  ، عرفان و انديشهتصوفها به   همين امر باعث شد كه آن).23-22: 1388پور،  عزيزي(

  . ماورايي روي بياورند
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، در ت كوتاهي پس از ورود به آمريكا او مد. نبوداتثنميخائيل نعيمه نيز از اين امر مس
ايماني حاكم بر غرب   و با بيبود شبار  زيرا ايمان شرق در كولهموضع انفعال قرار گرفت؛

در شهر نيويورك م  1932من تا سال «: گويد  خود او در اين باره مي.سنخيتي نداشت
ها   پس از سال، بنابراين.اي خود بيابمن نوين آمريكا جايي بر اما نتوانستم در تمد؛ماندم

  ).1: 1377نعيمه، (» .سكونت، به لبنان، اين سرزمين زيبا بازگشتم
مل در آفرينش و هستي ة عزلت گزيد و به تأنعيمه پس از بازگشت به لبنان، گوش

ج فارض و حالّ ابن سهروردي، ي ماننداو در خلوت خود آثار فيلسوفان و عارفان. پرداخت
 كه از افكار و نظريات گويد صراحت مي  بهالشعر ةوي در گفتگو با مجل. كرد ه ميرا مطالع

 فالسفه و  وكند كه بين ديدگاه او كيد ميأو تاست ثير پذيرفته أاين بزرگان و عارفان ت
  ).همان( برقرار است يعرفاي مسلمان پيوند استوار

 خود او، ابتدا از ةگفتبه . نعيمه از اديان و مذاهب مختلف نيز تأثير پذيرفته است
 و پوشكين  گوركيمانندي نعراا و از ش، داستايوفسكي و تولستوي، مثلنويسندگان روسي

 نعيمه از تأثير پذيرفتن ،به اين ترتيب. ه است پيرو بلينسكي بود، و در نقدهثير پذيرفتتأ
ري او را  ادبي و فكهاي پايه -ة حيات است بارز پرداختن به فلسفة كه نمون-ادبيات روسيه

  ).144- 143: 1376روشنفكر، ( بنا نهاد

  وحدت وجودي ميخائيل نعيمههاي  انديشه
 شهرت  نيزداران ادبيات تأملي  يكي از طاليهدرمقامِ ،پرداز ادبيات مهجر شمالي نظريهنعيمه، 

، انسان، مرگ، زندگي، خير و  خداوند، هستي ذاتمل درأآثار ادبي وي سرشار از ت. دارد
او شناخت نيروها و اميال نهفتة انساني را بهترين عامل رسيدن به شناخت . تاس... شر و

  : گويد  در اين باره ميخود او. داند ها مي  و رهايي از موانع و محدوديت،مجهوالت هستي
 كمال براي بيان ةنهايت را با خود دارد و كلم هاي شكوفايي بي  هستهمعتقدم انسانْ

شود و خود را با ذات  ها رها مي ر و شر و همة تناقضحالتي كه انسان از محدودة خي
  ).82: 1384اصالني، (كند  يابد، كفايت مي  يكي مي،بزرگي كه ذات خداوند است

 ، بنابراين.نگاه ما به خير و شر همواره با معيارهاي شخصي و اجتماعي آميخته است
آورد و شر آن است  يارمغان م ين منفعت را براي ما بهتر بيشخير همان است كه همواره 
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 خير و شر متفاوت ة جمله نعيمه به مقول آناما نگاه عرفا و از. كند كه رنج را نصيب ما مي
 ناگزير معيارهاي متفاوتي براي سنجش آن دارند و از منظر ديگري به عالمپس . است

ندازه همان ا به ، شر از نگاه آنان،بنابراين. دانند  مطلق را محال مي آنان خير و شرّ؛نگرند مي
  . براي جهان الزم و مفيد است كه خير

هاي نو، در ارتقاي جايگاه ادبي خود و ادبيات مهجر   ديدگاهعرضةميخائيل نعيمه با 
او در كتاب . اي براي شناخت انسان و هستي قرار داد برداشت و ادبيات را وسيلهي گام مهم
  : مي نويسد الدروب

طوري كه  انسان و نيازها و حاالت اوست؛ بهانه از مأموريت ادبيات بيان زيبا و صادق
بتواند به انسان در شناخت خود و شناخت هدف خلقت خويش كمك كند و راه وي 

كس پيام ، ادبيات داراي پيامي واالست و هربنابراين. سوي هدفش هموار سازد را به
  .)70همان، ( خارج از ادبيات است ،ادبيات را درك كند و آن را انكار كند

 تحليل اسباب موجود در طبيعت و ة زندگي و حيات برپايةديدگاه فلسفي نعيمه دربار
 مرا به وجود عقل منْ: گويد  او مي.مشخص كردن هدف اين زندگي قرار گرفته است

 و هدف از اين نظام ،وجود اين نظام مؤيد ناظمي است. كند نظامي در جهان راهنمايي مي
  است،سباب و وسايلي كه اين ناظم براي آن قرار دادهدر زندگي و وجود من بايد با ا

  ).251:  م1957صيدح، (جستجو شود؛ اسبابي مثل عقل، خيال، اراده، بينش و وجدان 
از آنجا كه .  دارديي واالجايگاهمعرفت و شناخت  ،در عالم عرفان ،يطور كلّ به

ر در ذات از تفكّشر بنيز هاي اديان توحيدي  شناخت ذات خداوند ممكن نيست و در آموزه
، دانند مي  هستيةر در مجموعالهي نهي شده است، عرفا بهترين راه شناخت خداوند را تفكّ

.  خداوند استةجلون آشكارتري هستي و ة كه عصار-ر در ذات خود انسانتفكّويژه  به
در او  .داند ميخائيل نعيمه نيز هدف و غايت انسان از زندگي را شناخت و معرفت مي

  : نويسد  ميمعادالزاد
دهم شناخت و   هدف و غايت انسان چيست؟ پاسخ مي كهاگر كسي از من سؤال كند

 ة خود و روحش، جهاني است كه همةشناخت چه چيز؟ شناخت انسان دربار. معرفت
و . چيز را شناخته است  همه، و اگر انسان خودش را بشناسد،عالم در آن جمع است

شناسد و خداوند تنها در معابد نيست و شناخت   مي خداوند را،كس خود را بشناسدهر
  ).47- 46:  م1985نعيمه، (تواند باشد  و معرفت نيز تنها در مراكز علمي نمي
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 و معارف اسالمي است يا ها است كه اين نظرياتِ نعيمه برگرفته از روايتآشكار 
ف نَفْسه فَقَد من عرَ«:  در روايتي آمده است. شباهت داردهاي اسالمي  به آموزهكم دست

هبر رَفدر همچنين ، پروردگارش را شناخته است؛كس خودش را بشناسد، يعني هر»ع 
   ، به هر طرف رو كنيد، يعني)115: بقره(» فأينَما تُولُّوا فَثَّم وجه اهللاِ «:خوانيم  ميقرآن

  .يابيد خدا را مي
 و ، شناخت خود ومعرفت الهي رسيدن به ، ارتقاي انسانةاو طبيعت و هستي را وسيل

 روحي آرام و او .اعتقاد او به وحدت وجود است؛ نظري كه نتيجة داند خلقت مياز هدف 
. دوستي نسبت به موجودات از  استو سرشاردارد  نگاهي زيبا به هستي ، ودور از خشونت

 و ات آن احساساتآن است كه تمامي ذرة روح او چنان با طبيعت پيوند خورده و شيفت«
  ).164:  م2001جيوسي، (» .انگيزد ميعواطف نهان او را بر

 كه  را و هستي و اسبابي است با تمام ابعادش پذيرفته را جهاننعيمه وجود نظام و ناظمِ
هدف ا  گوي.داند اي براي شناخت حقيقت وجودي انسان مي  وسيله است،در آن قرار گرفته

او انديشمندي است . كند  را جستجو ميو اسباب آناست  درك كرده از خلقت را كامالً
طور  آن. دكن  ميها تأمل و انديشه داند و در آن يك از مظاهر هستي را بيهوده نمي كه هيچ

 از اينكه اديب باشد، فيلسوف و عارفي است كه زبان، تر بيشاو  ،آيد ميكه از آثار نعيمه بر
طبيعت و آنچه  . استهر گرفتكا هايش به  را در خدمت انديشهاش ادبيات و هنر نويسندگي

 فلسفه و  درسبه او تأمل در هستي و طبيعت،  گويي ؛دارد مير وا او را به تفكّ،ست آن ادر
بيند؛ چراكه امكان شناخت خدا   ميي براي خودشچيز را معلم نعميه همه.  استدادهل تعقّ

ه راك بشناسد؛ چاو معتقد است كه انسان بايد خود را بشناسد تا خدا را. دهد را به او مي
ر وحدت وجود نعيمه شكل  اينجاست كه تفكّ.ي وجودي حق تعالي استانسان تجلّ

  .دشو هايش جاري مي گيرد و در اشعار و نوشته مي

  الجفون وحدت وجود در همس
-1917هاي   سالدرتر اشعار آن را   شعري نعيمه است كه بيشةتنها مجموعالجفون  همس
برخي از قصايد . ه استدشان كرهاي عربي منتشر  روزنامه و درهدر آمريكا سرودم  1930

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

  شي ادبيات عرفاني دانشگاه الزهرا پژوه- علميةفصلنامدو / 132

 را به عربي ها  آن، بعد از بازگشت به لبناناست و اواين مجموعه به زبان روسي و انگليسي 
  ).112:  م2009هواري، (ه است ترجمه كرد

اجزاي آن سرچشمة  ؛ حاصل كار هنرمندي كهاي پيوسته است  مجموعهالجفون همس
 اش تنظيم كرده ب و انديشه و خيال شاعرانه قلبا  وگرفتهبر شرات تفكّ احساسات ورا از

  .  است شده الهام گرفتهشدة نعيمه هاي دروني  از تجربهاي كه است؛ مجموعه
 احساسات دروني  است و نجوايي از ضمير،آيد ميكه از نام آن بر اين مجموعه، چنان

به اعتقاد يحيي . ه و اضطراب نيستكو شِ نجوايي آرام كه در آنْكند؛ را بيان ميشاعر 
 مؤمن و معتقد به وحدت وجودي است كه هستي را ،الجفون همسعبدالدائم، نعيمه در 
نظامي مقابل  چيز ، همه هستيدر  وجهان داراي وحدت است. گيرد يك كل درنظر مي

 را جداي از ديگران اش انسان خود و ذات وجودياگر پس . كند رنش و تعظيم مي كُدقيقْ
ورزد؛ چراكه خدا را در   مي نعيمه به طبيعت عشق).7:  م2009ابولوي، ( در اشتباه است بداند،

  ).89: 1375سوداگري، (داند  فيضي از جانب خداوند مي آن را بيند و آن مي
 در او. شود  ميديدهوحدت وجود ة هايي از انديش رگه نيز 3نعيمههاي  در ساير نوشته

بدانيد كه خدا و انسان از هم «: نويسد  ميداند و مي واحد را كلّ خدا و انسان ،مِردادكتاب 
» .ناپذيرند يي واحد و جدادو كلّن انسان و انسان همان خداست و هرجدا نيستند و خدا هما

  ).627:  م1972نعيمه، (

  تجلي ذات خداوندي در مظاهر طبيعت. 1

و اجزاي هستي و طبيعت ه و تأمل در مظاهر  وحدت وجود، توجةنظريهاي  يكي از ويژگي
 ه توج، به اين اجزا كردنه زيرا توجچيز گشوده است؛ گويي چشم عارف بر همه. است

ة  براي تبيين مسئل همعربي ابن.  به خداست و طبيعت و گيتي چيزي جز خدا نيستندكردن
  : نويسد   ميگيرد و  مي از طبيعت كمك،وحدت وجود

خود ... بوده و با همديگر فرق دارند، گون هاي طبيعت گونا طور كه چهره همان
كه  است و با اين اين حكم در ميان حق و خلق نيز جاري.طبيعت يك عين واحد است

  ).78:  م1366عربي،  ابن(هايش فراوانند   جلوه،خدا واحد است
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تا از رود ( مظاهر طبيعت ،در شعر او. كند  نعيمه نيز صدق ميبارةدراين موضوع 
شوند  اي مي پياله؛ شوند  ميصورت معبد تصوير  دارند و بهي خاص جايگاه)درخت و كوه

  .جان جهانة ه ذري ذات خداوندي در ذر يعني تجلّ؛براي ديدن عكس رخ يار
طبيعت هاي   به توصيف و ستايش مظاهر و جلوه،نعيمه برخالف ديگر شاعران طبيعت

چيز را با   است كه همهن در طبيعت غرق و با اجزاي آن يكي شدها چناو. كند اكتفا نمي
او در اين گيتي چيزي جز معبود . كند  مي توصيف است، دال بر مظاهر طبيعتي كهالفاظ
و بارها و  محور سخنان اوست ، اين انديشه.داند كائنات مية  را سرچشم معبود وبيند نمي

، هايش  قصيده يكي از در.كند بازگو ميش هاي مختلف آن را در سخنان  به روشبارها،
  :گويد  ميدهد و ميكرمي را خطاب قرار 

ــا   ــي حياتِنــ ــا فــ ــاه مــ ــا أختَــ ــرُك يــ  لعمــ
  

  مراتــــــب قَــــــدرٍ أو تَفــــــاوت أثمــــــانِ   
  

ــاظر     ــدو لنــ ــونِ تَبــ ــي الكَــ ــا فــ  مظاهرُهــ
  

 َ ألــــــوانِةَ أشــــــكالٍ عديــــــد ةكثيــــــر  
  

ــــدءِ واحـــــداً هـــــا بـــــاقٍ فـــــي البـو أقنُوم 
  

ــت   ــ ــتتَجلـَّ ــ ــشُهبٍ أم تَجلـَّ ــدانِ بـــ   بدِيـــ
  

  )46: تا ينعيمه، ب(
. به جان تو سوگند در زندگي ما تفاوت مقام يا تفاوت مرتبه نيست! همتاي مناي  : يعني
هاي گوناگون آشكار  هاي بسيار و رنگ هاي زندگي در عالَم براي بيننده با شكل نشانه

و منشأ و خاستگاه آن يكي است كه گاه به صورت ستارگان و گاه به صورت . شود مي
  .شود  ميهايي پديدار كرم

ها در ذات  آن؛ همة  انسان و هرآنچه در هستي است، فرقي با هم ندارندكرم، ستارگان،
وجود داراي وحدت شخصيه  «.شود ي ميمتجلّدر ذات تمامشان يكي هستند و ذات الهي 

  ).35: 1379مدرسي مطلق، (» .است و ما سواي او شئون و نمودهاي اوست
.  استسرشار  نيز از مضامين وحدت وجود)ها نيايش( »إبتهاالت«شعر ديگر او با عنوان 

كدام كند كه در هر ي توصيف ميشاعر در مقاطعي از اين شعر، موجودات و هستي را كلّ
كدام از  برد و هيچ او مرزهاي نيك و بد را ازبين مي. توان ديد ميخداوند را ها  از آن

  :داند موجودات را از اين كل جدا نمي
ع ل اللَّهمكحميعٍ،/ يني بشُعاعٍ من ضِياكفي ج ودِ القُبور حتّي كي تَراكفي د / في

في عِلمِ العالمِ، في / في قُروحِ البرصِ، في وجهِ السليم/ نُسورِ الجو، في موجِ البِحار
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مه، نعي( في فُؤادِ الشيخِ، في روحِ الصغير/ في يدِ القاتلِ، في نَجعِ القَتيل/ جهلِ الجهول
  ).89: تا بي

 حتّي ، هستيةچشمانم را با پرتوي از نورت روشن كن، تا تو را در هم!  خداوندا:يعني
 سالم، ةبيمار و در چهرهاي  در كرم گورها، در پرندگان آسمان و در موج درياها، در زخم

در قلب پير و در جان در علم عالم و در ناداني جاهل، در دست قاتل و در خون مقتول، 
  .ك ببينمكود

 عوالم جسماني و روحاني همان موجود واحد است و هستي جز آن چيز ةمجموع
كند كه  چيز شعاعي از رخ اوست و شر به همان اندازه از او حكايت مي ديگري نيست؛ همه

  .  نمايش اوست كه نور و روشنايية ظلمت به همان اندازه عرصخير و نيكي، و
، شود هاي زيادي بر او اطالق مي ي است كه اسم خداوند يك حقيقت ازل،از نظر نعيمه

ت خدا از نگاه قدرت و محب. او گاه خداست و گاه نظام هستي و گاه حيات است
او خدا را در هستي و هستي را . ي شده استصورت موجودات مختلفي متجلّ نعيمه به

  ).381:  م1995فاخوري، (بيند  در خدا مي
  : گويد مه و توجه او به مظاهر طبيعت مي نعيوديع ديب در بيان اين ديدگاهِ

و . ي استهاي او متجلّ او مثل جبران به تناسخ معتقد است و اين در اشعار و نوشته
هاي صوفيان است كه هستي را با تمام  تناسخ يكي از مذاهب حلول و از ديدگاه

 بين  و مرزهاي خير و شر ازاي كه حد گونه بيند، به مظاهرش در وحدتِ تمام مي
  ).96:  م1995ديب، (شود   اشياي محسوس عالم منعكس ميةرود و خداوند در هم مي

شك  يعني ،اي آن معناي نيچه  خير و شر بهةالبته منظور عرفا از فرا رفتن از محدود
 نظام احسن ةمجموعحاد خود، خير و شر را زيرعارف در اتّ.  اخالق نيستكردن دربارة

  .ر عرفاني است تفكّةاخالقي در جهان، زيرمجموع اعتقاد به نظم  اصوالً.بيند مي

  انسان پرتوي از نور خداوندي. 2

هاي  جدا از يكديگر نيست، بلكه ميان پديدههاي  از پديدهاي   هستي مجموعه،از نظر نعيمه
ة  به درك رابطشلاو به مدد تخي. زنده و پويا برقرار استاي   رابطه،هستي، از جمله انسان

يابد و با   مي به تعالي دست،گذرد  مي تمايزات اعتباري از سد،رسد  ميميان خود و طبيعت
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 خداي نعيمه خدايي دور از انسان و خارج از  چراكهكند؛  ميروح هستي ارتباط برقرار
  . انسان و در همين عالم است بهعالم نيست، بلكه نزديك

يلسوفي، منبع ذات  مانند ف)اي خويشتن من  تو كه هستي(» من أنت يا نفسي«او در شعر 
شود و معتقد است زماني كه انسان حقيقت وجودي خود را شناخت و به  انساني را جويا مي

 خود را رسد؛ آنگاه رسد كه ذات و وجود او به حق تعالي مي مينكته  به اين ،معرفت رسيد
   :بيند  ميي تنگاتنگين خود و ديگر مظاهر هستي ارتباطداند و ب شعاعي از نور خدا مي

أم مع الرَّعدِ / هل مِن البرقِ انفصلت؟/ هل مِن األمواجِ جِئت؟/ من أنت يا نَفسِي؟
/ هل مِن الشَّمسِ هبطت؟/ هل مِن الفَجرِ انبثقت؟/ هل مِن الرِّيحِ ولدت؟/ انحدرت؟

نٍ خَفي ال وقَعتك يد فنّا/  نفسِي أنت لَحنٌ في قد رنَّ صداهيةَآ/ هل مِن األلحانِ أنت؟
اهأر /و نسيم ريح بحرٌ/ أنت أنت ،موج أنت /رعد برقٌ، أنت فَجرٌ/ أنت لَيلٌ، أنت أنت /

  ).21-16: تا نعيمه، بي(أنت فيض من إلهٍ 
اي؟ يا  اي؟ يا از برق جدا شده از دريا و امواج آمده! خويشتن مناي    تو كه هستي:يعني

اي؟ يا از روشنايي صبح  اي؟ يا با باد زاده شده ن فرود آمدهش رعد به پاييبه هنگام غرّ
اي   تو نغمه!روح مناي   اي؟ تو از جنس نغمه و آهنگي؟ اي؟ يا از آفتاب تراويده دميده

هستي كه پژواك آن در جان من پيچيد و دست هنرمندي تو را نواخت كه از ديدگانم 
برقي، تو رعدي، تو شبي، تو ، تو تو باد و نسيمي، تو موجي، تو دريايي. پنهان است

  .دمي، تو فيضي از خدايي سپيده
هستي را منشعب از نعيمه . شود وضوح ديده مي بهاعتقاد به وحدت وجود  ،در اين شعر

 براي نفس خويش ،كند  وجودي منتهي مييچيز را به اصل او همه. داند يك سرچشمه مي
 .داند  مظاهر هستي و طبيعت يكي ميود را با، و خشود ر نميتصوموجود غني و مستقلي 

اي واحد و اجزاي آن را   هستي را مجموعهي و جامع نعيمه است كه كلّاين همان نگاه كلّ
  .بيند ناپذير مي جدايي

 وجود حقير زميني و : انسان همواره با دو ميل در نزاع و كشمكش است،به اعتقاد نعيمه
 بين آسمان و زمين ، خاكية در اين كر انسان را مسيحماننداو . وجود واالي آسماني

 رهايي از زندان ، در آزادي از خودخواهيرهايي از اين بندراه  از نظر او،. بيند ميمصلوب 
پس بايد انسان از زندان تن  .)3:  م2009سكاف، ( است و بازگشت به وجود سرمدي ،زمين
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راكه انسان د؛ چرها شود تا به شناخت برسد و از اين رهگذر خداي خويش را بشناس
 را به نور معرفت روشن شدرونانسان  تا زماني كه ،در نظر نعيمه. گاه نور خداست جلوه

 اما ؛بيند ي حق در جهان مياو انسان را تجلّ«. بخش جهان باشد تواند روشني نكند، نمي
ل  را در مسائ كه سر خويش]است [ خود و هستي باعث گرديدهةغفلت او از ابعاد ناشناخت

  ).147- 146: 1376روشنفكر، (» .فرو ببردپوچ 
همين  به. دور از تنش اوست از جمله نتايج اعتقاد نعيمه به وحدت وجود، روح آرام و به

توان در شعر   نعيمه را مياين آرامشِ. شود نيز آرام است  هرچه از او صادر ميدليل،
  :د و واژگان نرم و لطيف و موسيقي آرام آن دي)آرامش( »نينةالطُمأ«

و اسبحِي يا / فاعصفي يا رياح و انتحب يا شجرُ/ سقف بيتي حديد ركنُ بيتي حجرٌ
باب قلبي حصينٌ مِن / و اقصفي يا رعود لست أخشَي خطراً/ غُيوم و اهطلِي بالمطرِ

  ).37: تا نعيمه، بي(فاهجمي يا هموم في السماءِ و السحرِ / صنوفِ الكَدرِ
درختان اي   بادها بوزيد واي   پس. ام آهن است و زيربنايش سنگ سقف خانه: يعني

ش رعدها غرّاي   آييد و باراني سنگين فرو باريد، وابرها به حركت دراي   گريه سر دهيد، و
 محكم و ها و ناماليمات  تيرگي قلبم در برابرِةدرواز. كنيد كه من از خطري بيم ندارم

  .اندوه در آسمان و صبحدم بتازيد كاروان غم واي    پساستوار است؛
 اش همنشان  از آرامش دروني خويش پرده برداشته و رويكرد صوفي،نعيمه در اين اشعار

 اگر با منشأ وجود در آن روح متعالي عالم يگانه ، اوظر از ن.ده استكر منعكس ها را در آن
 را در محضر آن  چون پيوسته خود؛يابي  ميخيزد و نشاط ميشدي، غم و اندوه از ميان بر

شود و روح تو   ميكني و طبيعت تيماردار تو  ميوجود قدسي و آن نيروي ربوي احساس
  .كند  ميرا مداوا

  يگانگي روح انسان با روح خداوندي. 3

 نظر ر به و آنچه به انگار و پندار ما متكثّهست وحدت وجود، فقط يك وجودبنا بر نظرية 
 كه بر هستندهايي   حبابمثل  اين چيزهاي متكثرنما.رسد، گوناگون و متفاوت نيست مي

ها  پس كثرت. ند آب نيست از چيزي غيرهايي كه ؛ حبابشوند  جوشان نمودار ميسطح آبِ
 همين دليل، به .)27: 1386زنديه، ( نمايند مير اند و از جهت تقيد به قيود اعتباريه متكثّ موهوم
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او اعتقاد . كند گرمي استقبال مي بهمرگ از رود و  نعيمه ازبين ميوجود هراس از مرگ در 
او روح انسان را از . گرديم  از اوييم و به او بازميت؛ همه تولد و مرگ از خداسدارد كه

 و رود بين نمي  با مرگ از از نظر او وجود هرگز،علّتهمين  به .داند نميجدا روح خداوند 
  . وجود دارددر قبر هم نوري از حيات و زندگي ي حتّ

 به )گورهايي در گردش( »قبور تدور«در شعر او . به جاودانگي روح معتقد است يمهنع
 او خود را .داند  و مرگ را سرآغاز زندگي جاويد ميكند مياشاره زندگي پس از مرگ 

. رود  با مرگ ازبين نمي و به همين سببگردد داند كه به خدا بازمي ي ميجزئي از كلّ
  :نيستجدا  از روح ازلي و ابدي خدا انساناست و روح » فناي في اهللا«مرگ از نظر او، 

ــور   ــــ القُبـ ــي ــــ ــي نُحـ ــــ لُمـــي ه ــــ لُمـه 
  

ــدهور     ــقَ الــــ ــا رحيــــ ــتص منهــــ  و نَمــــ
  

ــــــسانا إذا مـــــــا رأينَـــــــا عِظامـــــــاً    عـ 
  

ـــــــور   الزُّهـ ـــــــقُ منهــــــــا الرَّبيــــــــع  يفتـِّ
  

ــاء   ــاء البقــــــ ــأنَّ الفَنــــــ ــا بــــــ  عرفنــــــ
  

ــا   ــدور ةو أنَّ الحيــــــــ ــور تَــــــــ  َ قُبــــــــ
  

  )68 ،همان(
شايد آن . بشتاب بشتاب تا بر قبرها درود فرستيم و از آن شراب روزگار سركشيم: يعني

به اين معرفت  است، هايي ببينيم كه بهار از آن شكوفه برآورده هنگام كه در آنجا استخوان
  .ت و زندگي، قبرهايي در گردش استبرسيم كه فناي ما عين بقاس

تنها ترس از مرگ را در او ازبين   نه، با روح خداوندياعتقاد به يگانگي روح انسان
ي از روح ، روح انسان جزئبه اعتقاد او.  از آن استقبال كندشود مي باعث برد، بلكه مي

  :رود تا دوباره نور زندگي يابد  مي به گورشده از تنْ  جداخداوند است و اين روحِ
ــت   ــاً تَحجبــ ــماؤُك يومــ ـ إذا ســـالغُيوم   بــ

  

  خَلف الغُيومِ نُجـوم     جفونَك تُبصِر  و أغمِض   
  

ــحت ــا تَوشـَّ لمـ حولَـــك و األرضبـــالثُّلوج  
  

  تحـت الثُّلـوجِ مـروج       جفونَك تُبصِر  أغمِض  
  

ــاه    ــرُ ف ــد يغف ــدنُو و اللَّح ي ــوت ــدما الم  و عن
  

  في اللَّحدِ مهد الحيـاه      جفونَك تُبصِر  أغمِض  
  

  )9 ،همان(
 تا پشت ابرها ستارگان نت روزي با ابرها پوشيده شد، چشمانت را ببنداگر آسما: يعني
ها مرغزارها را   چشمانت را ببند تا زير آن برف، آنگاه كه زمين با برف آراسته شد.را ببيني

كند، چشمانت را ببند تا در آن  شود و گور دهان باز مي آنگاه كه مرگ نزديك مي. ببيني
  . را ببيني حياتةگهوار
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شود كه او نسبت به جهان ديدي متفاوت  اه وحدت وجودي نعيمه باعث ميديدگ
 بيند م مياي منظّ او جهان را مجموعه.  اين نگاه در زندگي او نيز ملموس است.داشته باشد

 پديد آمدن ابرها و سايه طور كه ؛ همان وجود مرگ الزم و ضروري است، اوظراز نو 
كه نيكبختي و ، بلتنها مرگ عامل تباهي نيست ه او نهاز نگا. ة عالمافكندن تاريكي در گستر

اين كمال .  به آن نرسيده استرگزرساند كه ه  انسان را به جايگاهي مي حاصل از آنْكمالِ
 به ؛ آنگاه اوشود انسان را از جايگاه آشفتگي و تضاد به آسودگي وحدت رهنمون مي

 ،داوند حيات جاويد است از آنجا كه يكي از صفات خ.شود ميمتّصف صفات خداوند 
او معتقد است ذات «. يابد با مرگ و پيوستن به خدا زندگي جاويد مي نسان اروح

خداوند هستند و نام  به يي زيبا كلّةدهند خداوندي و هستي و آفريدگان و طبيعت تشكيل
  .)46: 1367سكاف، (» .گردد شود و به آن ختم مي چيز از اين كل شروع مي همه

؛ داند را جدا از هم نمياجزاي هستي  جويد؛ را در عالم هستي مينعيمه خداوند 
 ...و نيك و بد، زشت و زيبا، خير و شر، كوچك و بزرگ  وچيز براي او يكي است، همه

او . اند منشعب شده،  كه همان خداستيصل و وجود مستقلّا و از برند سر مي در وحدت به
 كشد و تصوير مي  را از فراق و جدايي بهاش  احساس نگراني)يرود يخ( »النهر المتجمد«در 
  :گويد مي

 ما هـذه األكفـانُ؟ أم هـذي قيـود مـن جليـد             
  

 قد كبلتـك و ذلَّلتـك بهـا يـد البـردِ الـشديد               
  

 قد كانَ لي يا نهرُ قَلب ضَاحك مِثلُ المـروج         
  

ـرُّ كقلبِــك فيــهِ أهــواء و آمــالٌ تَمــوج         حـ 
  

 سِي و ال يـشكُو الملـل      قد كانَ يضحِي غيـرَ مـا يمـ        
  

 و اليوم قد جمدت كوجهِك فيه أمـواج األمـل           
  

 ذا قلبـــي أراه كمـــا أراك مكـــبال ! يـــا نهـــرُ
  

 و الفرقُ أنَّك سوف تَنشطُ من عِقالِك و هو ال           
  

  )107: نعيمه، بي تا(
ه بند ها چيست؟ كفن است يا زنجيرهايي يخي كه دست سرما با آن تو را ب اين: يعني

مرا قلبي خندان و آزاد بود چون قلب ! اي رود  . استكشيده و به خواري و ذلت نشانده
 با هم فرق داشت و هرگز از شب و روزش. زد مرغزارها كه آمال و آرزوها در آن موج مي

جان   خشك و بي توةچون چهر كرد و امروز امواج آرزوهايش ها شكايت نمي خستگي
 چون تو در بند است و فرق من و تو در اين است كه تو از بند قلبم !اي رود . شده است

  .يابي و من نه ميرهايي 
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 بشريت را رسيدن ة وظيفهمين دليل ؛ بهپندارد ي از روح خدا ميئنعيمه روح خود را جز
 است؛ او معتقد است كه خدا از روح خود در كالبد انسان دميده. داند به معرفت الهي مي

داده تا به معرفت  به او فرصت  و)29: حجر(» و نَفخت فيه مِن روحي«: آمده نيز قرآندر 
مادي تطهير كند و از ذات زميني هاي   انسان بايد خود را از آلودگيبنابراين،. الهي برسد

 را از اسير بودن در بندهاي دنيوي ابراز اش  نگراني،او در اين ابيات.  تا خدا را بيابد شودرها
  .ايي از آن استكند و خواستار ره مي

 اين موضوع در عرفان نيز با .»الدنيا سِجنُ المؤمن«در روايات اسالمي آمده است كه 
 اين دنيا  منزلگاه اصلي انسانْ،رفانااز نگاه ع. ه قرار گرفته استتري مورد توج ابعاد گسترده

ا بر دوش  و بار فراق ربرد سر مي  در تبعيد به،او در اين دنيا.  و نخواهد بودبوده استن
 و  است، آن عالممشتاق ،كند بودن مي  تنگي و دربند، عارف احساس دل از اين رو.كشد مي

  .كشد پيوستن به وجود سرمدي را انتظار مي

  گيري نتيجه
ر و شاعري اين است كه او اديبي متفكّة دهند  نشان،الجفون همسهاي نعيمه در  سروده

 عرفاي اسالمي معتقد ماننداو . غلبه دارد شهاي  رويكرد عرفاني بر انديشهعارف است و
شمار  به  ظهورات و تجليات حق، خداست و هرآنچه هست واحد و از آنِوجود است

عارفان هاي  وحدت وجودي او يادآور انديشههاي   ديدگاه، از اين رو.رود مي
  .عربي است ابنج و  حالّ، بايزيد بسطاميمثلانديشي  وحدت

؛ اما در  استگفته از گاهي شعر هم مي منتقدي است كه هر نويسنده و ،اصلنعيمه در 
 طبيعت و او. توان ديد وضوح مي صوفيانه را بههاي  ي انديشههايش تجلّ همين اندك سروده

مرزي  ، و ميانشان و دور از هم نيستندبيند كه اجزاي آن جدا  ميي واحدهستي را كلّ
كه فقط ي حق تعالي است؛ چراه تجلّنيك و بد، خير و شر، زشت و زيبا، هم. وجود ندارد

.  شعاعي از نوراالنوار است،ات وجود دارد و هرچه غير اويك وجود مستقل و غني بالذّ
چيز را برگرفته از نور اليزال الهي  دارد و همه  مي مظاهر هستي را دوست تمام اوبنابراين،

  . داند مي
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شود كه   و يادآور ميزدپردا ميوحدت وجود و وحدت در كثرت در آثارش به  نعيمه
 انسان در قبال اين وجود مستقل، شناخت حقيقت وجودي و هدف خلقت است تا وظيفة

 جسم ها از آن روست كه او اين. با شناخت بهتر به وجود سرمدي برسد و آن را درك كند
 خداي نعيمه خدايي دور از انسان و ،درواقع. بيند ي او مي هستي را تجلّةو روحِ خود و هم

 براي شناخت پس انسان.  و در همين عالم است نزديكانسانبه  بلكه ،ارج از عالم نيستخ
  . وجود مستقل بايد ابتدا هدف از خلقت خويش را بشناسد

 او مرگ را . استبين بردهت وجود، هراس از مرگ را در او ازهمين اعتقاد به وحد
ه خالق هستي پيوند  ب پس از مرگداند و معتقد است كه روحش مي» فناي في اهللا«

 حق تعالي  را و آنچهدارد روحي آرام همين دليل، به .يابد زندگي جاويد مي خورد و مي
  .پذيرد  با رضايت مي است،نظر گرفته براي او در

  ها نوشت پي
در آنجا تحصيالت ابتدايي خود را به پايان . دنيا آمد  م در شهر بسكنتا در لبنان به1889نعيمه در سال . 1

 م به فلسطين رفت و در 1902او در سال .  م به مدرسة روسي وارد شد1899د و در سال رسان
نعيمه پس از چهار سال، براي ادامة . دارالمعلمين روسيه در شهر ناصره تحصيالت خود را ادامه داد

ساله تحصيل در دانشگاه بولتاواي اوكراين و  تحصيل رهسپار روسيه شد و پس از يك دورة پنج
خوبي فرا  در آنجا زبان انگليسي را به.  م به واشنگتن رفت1911 با ادبيات روسي، در سال آشنايي

او در آمريكا، به عضويت انجمن قلم درآمد و در مقام جانشين . گرفت و در رشتة حقوق تحصيل كرد
ال درنهايت، در س.  انتخاب شد- عهده داشت  كه در آن زمان رياست انجمن را به- جبران خليل جبران 

 م 1988تر عمرش را در شهر شخروب سپري كرد؛ تا اينكه در سال   م به لبنان بازگشت و بيش1932
  ).369- 368: 1995:  به بعد؛ فاخوري150: 2001جيوسي، (روي در نقاب خاك كشيد 

2. Pantheism 
هاي او  ، در مجموعة خطبهالجفون همسهاي صوفيانه و رويكرد وحدت وجودي نعيمه عالوه بر  انديشه. 3

هاي نعيمه دربارة زندگي و مذهب   كه حاوي ديدگاه- مِرداد مشهور است و در كتاب زادالمعادكه به 
هاي صوفيانة او در مجموعة  ولي اوج انديشه. خورد چشم مي  به-حلول و وحدت وجود است

  .شود  ديده ميالجفون همس
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