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  هاي عرفاني در اشعار هوشنگ ابتهاج مايه درون
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  2خواهمظاهر نيك
  3حسين خسروي

 چكيده:

ويژه و مختص به خويش. او با توجه به اميرهوشنگ ابتهاج (ه.ا.سايه) شاعري است داراي سبك 
طلبد كـه در جامعـه   اش چيزي بيشتر و باالتر از آن چه را ميذوق سرشار و استعداد و نبوغ شاعرانه

گرايـي را در  گرايي و بـرون گرا است كه تلفيقي از درونموجود است. از نظر فكري، شاعري انديشه
گرايـي يـا بـه    بـرد بـه درون  هاي جامعه بيرون رنج ميانيگاه كه از نابسامپروراند و آناش ميانديشه

شـكني،  گريـزي و سـنّت  گرايد. ابتهـاج در غزليـاتش در عـين هنجـار    عبارتي به شعرهاي دروني مي
سازد. با همه اصالت و نجابت و سنّت ايراني بودن، اشعاروي رنگ و هايي از عرفان را دخيل مي رگه

هـايش حتـي بـادرون    گيـرد و مفـاهيم، مضـامين و پيـام    مـي  بوي تجدد، مرزشكني و تازگي به خود
هاي  مايه تحليلي، به درون -هاي عرفاني رنگ ديگري دارد. اين مقاله به روش پژوهشي، توصيفي مايه

  .پردازد عرفاني اشعار سايه مي

  ها:  كليد واژه
  .هوشنگ ابتهاج، غزل، نمادهاي عرفاني
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  پيشگفتار
در شـهر  1306اميرهوشنگ ابتهاج متخلص به (سايه) يكي از شعراي معروف معاصر، متولد سال 

ها، سراب، سياه مشق، شبگير، زمين، چند برگ از يلـدا،   : نخستين نغمهرشت، با خلق آثاري همچون
يادگار خون سرو، تاسيان و تصحيح ديوان حافظ توانسته است در ادبيات مـا، پايگـاهي ملـي بـراي     

هـاي   خود به دست آورده و چه بسا، دور از انتظار نباشد در آينده، با ترجمة آثـار ايشـان و پـژوهش   
 د جايگاهي جهاني نيز، كسب كند.علمي و ادبي، بتوان

سرايان تراز اول معاصر ماست. توجه وي به غزل سبك عراقي و موفقيـت او   ابتهاج، يكي از غزل
ترين شاعر اين سبك، حـافظ شـيرازي، سـبب شـده اسـت تـا حـافظ         در پيروي از طرز غزل بزرگ

هـاي   عصرخويش و محبوب شعردوستان شود. او توانسته با طرح نوانديشي در غزل، پيوند درونمايه
هـاي   امين اجتماعي، توازن آوايي، تلفيق هدفمند و هنرمندانة شعر و موسـيقي، در اليـه  شعري با مض

اي كه مقبول خاص و عام افتد و فرزند زمان خويش گردد. مضامين  مختلف جامعه نفوذ كند؛به گونه
ها و صورخيال بديع، هنجارگريزي، زبان روان و موزون و خـوش   گيرا و دلكش، تشبيهات و استعاره

در توصيف جايگاه آهنگ با غزل، او را در رديف شعراي صاحب سبك قرار داده است.  و هم تركيب
از همان فرمـول دشـمن تـرا شـانه هميشـگي خـودم       «گويد:  ابتهاج همين بس كه شفيعي كدكني مي

درپـي عاشـقان شـعر فارسـي      هـاي پـي   قرن است كـه نسـل  گويم متجاوز از نيم كنم و مي استفاده مي
هاي فرهيخته شعردوست در  اند و امروز اگر آماري از حافظه از شعر سايه سرشار كردهشان را  حافظه

توانـد بـا شـعر سـايه      سراسر قلمرو به زبان فارسي گرفته شود شعر هيچ يك از معاصران زنده نمـي 
هاي بارها چاپ شده است و مانند كاغذ زر در ميـان عاشـقان شـعر فصـيح      رقابت كند. غالب ديوان

هـاي  تـرين نشـانه  به دست گشته است.... من اين. را نكته را در اين لحظه يكي از مهمفارسي دست 
  )6: 1369(سايه، » شمارم توفيق يك شاعر مي

شعر ابتهاج از رويكردهاي متفاوت قابل بررسي است در اين جابه رويكرد عرفاني در شـعر وي  
  پردازيم. مي

  پيشينة پژوهش 
ندگي و شعرسايه انجام شده، از عرفان وي كمتر بحث شده هايي كه در بررسي ز با همه پژوهش

هـاي تـازه سـايه در     نگاهي به نگاه«) در مقالة 1386رش( است مگر در چند مورد خاص. فرهاد كاكه
، ضمن معرفي مختصر سايه، به زبان اشارات و رمزي مورد تأكيد هوشنگ ابتهـاج در  »شعر زبان نگاه

ها با مولـوي متـذكر    هاي ابتهاج را در به كارگيري اين گونه بيان يسوي پرداخته و هم» زبان نگاه«شعر 
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هـاي عرفـاني و مضـامين صـوفيانه در شـعر ابتهـاج نـام بـرده          شده است و به طور آشـكار از رگـه  
هاي عرفاني ابتهـاج   مايه وهرچندكه به صورت مستقل از عرفان ابتهاج بحث نشده است، در بحث بن

  ش بوده است. يكي ازمباني بحث در اين پژوه
كند كـه   به چند غزل سايه اشاره مي» تأملي در غزل سايه«) در مقاله با عنوان 1384ميالد عظيمي(

شود كه نشاني از تجربه عرفاني  شود هر چند كه متذكر مي ها عرفاني ماليم و عاشقانه ديده مي در آن
  شود. در شعرسايه به صورت ملي مشاهده نمي

بازتاب مفاهيم عرفاني و اخالقـي در اشـعار   «اي مستقل با عنوان  له) مقا1388شريفي و صادقي (
هوشنگ ابتهاج به بررسي جايگاه سخنان عارفانه و مفاهيم اخالقي در اشعار هوشنگ ابتهاج پرداخته 

اند كه انسان كامل از نظر ابتهاج آن عاشقي است كه به تعبير او ايمان خليلـي دارد و   و يادآوري كرده
شـود. اهميـت دادن بـه دل و تهـذيب آن از رذايـل، قطـع        در سخنان ابتهاج يافت ميتجلي خداوند 

گزيني براي دريافت تجلي خداونـد متعـال در دل،    تعلقات نفساني و دنيوي، دوري از خلق و خلوت
نكته درخور توجه ديگري است كه ابتهاج بدان نظر داشته است. وي دل را بهترين مريد و راهنمـاي  

كند هر چند كه مضامين اخالقي و عرفاني از هم تفكيـك نشـده و    سلوك معرفي ميسالك در مسير 
  در شواهد عرفاني دقت الزم به عمل نيامده است.

در اشـعار هوشـنگ ابتهـاج    در اين اينجا به برخي اصطالحات و تصوير نمادين ديني و عرفـاني  
  شود كه تاكنون مقاله با اين عنوان چاپ نشده است. اشاره مي
  ابتهاج و عرفان هوشنگ

هاي ادبيات فارسي عرفان است كه معمـوالً بـا تصـوف     مايه ترين موضوعات و درون يكي از مهم
هايي دارنـد،  آيند، از لحاظ معني و اصطالح تفاوتاين دو كلمه غالباً مترادف هم مي«همسويي دارد. 

تزكية نفس و اعراض  اي است بر اساس مباني شرع وبه اين معني كه تصوف روش و طريقة زاهدانه
طرف كمال، اما عرفان يك مكتـب فكـري و فلسـفي متعـالي و     از دنيا، براي وصول به حق و سير به

ژرف براي شناختن حق و شناخت حقايق امور و مشكالت و رموز علوم است، آن هم البتـه نـه بـه    
عرفان «در حقيقت ) 8: 1389(سجادي، » طريق فالسفه و حكما، بلكه از راه اشراق و كشف و شهود.

انداز، هيچ دين ، از اين چشم»شناسانه نسبت به الهيات و ديننگاه هنري و جمال«چيزي نيست مگر 
) 17: 1391(شـفيعي كـدكني،   » و مذهبي وجود ندارد كه در آن نوعي عرفـان وجـود نداشـته باشـد.    

بسيار اسـت. بنـابراين    »شناسانههاي هنري و جمالنگاه«شمار است، زيرا هاي بيعرفان داراي طيف«
مفهوم عرفان يك امر ثابت و مستمر نيست، بلكه با تحوالت تاريخي و فرهنگي جوامـع، پيوسـته در   

هاي ذوقي جامعه داراي پست و بلند تـاريخي  هاي هنري و خالقيتتحول است. همانگونه كه تجربه
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 يي.از سو) 18(همان: » ه باشد.تواند تعالي و انحطاط داشتاست، عرفانِ موجود در آن فرهنگ نيز مي
تصوف و عرفان داراي اصول و بنيادهايي است. مريد در مسير سير و سـلوك بايـد ايـن اصـول را     « 

عرفـان از روزي كـه   «معتقد است:  ). يثربي44 :1391 ،ها ، (يلمه»رعايت نموده تا از بدايت به در آيد
ميان متفكـران اسـالمي مـورد رد و قبـول     شده است، پيوسته در عنوان راه و رسمي خاص شناخته به

ترين و گروهي ديگر آن را بزرگ اند كه تنها راه نجاتش دانستهاي چنان شيفتة آن شدهشده، عده واقع
» اللمع«اند. در اين رابطه، در يكي از متون قديمي عرفان يعني شمار آوردهعامل تحريف و انحراف به

اي در فضـيلت عرفـان بـه راه افـراط و غلـو      چنين آمده: عدههـ 378اثر ابونصر سراج طوسي متوفي 
مبـاالتي نسـبت بـه    اند، و گروهي آن را نوعي لهو و لعب و بـي رفته و آن را، از حد خود باالتر برده

گيري پوشي و سختاي ديگر عرفان را ناشي از تقوا و پرهيز و پشمينهاند و عدهجهل و ناداني دانسته
  )95: 1391(يثربي، » دانند.ره ميگفتن و غيدر روش سخن

كنـد و در زنـدگي اجنمـاعي     سايه اگر چه عمالً اعتقادي به معنويات و موحـدگرايي ابـراز نمـي   
توجه به مسايل مذهبي و معنويات است اما تمايالت عرفاني خويش را هم انكـار نكـرده    خويش بي

ريشـه خـانوادگي و   گيـري عرفـان در شـعرش را در     هـاي عرفـاني خـود و شـكل     است. سرچشـمه 
مـادرم بـا خـدا    «گويد كـه:  ) سايه خود در جايي مي1386رش،  داند. (كاكهتأثيرپذيري از مادرش مي
ترسيد. به اين روحيه گويا در من اثر گذاشت. يه مقدار تمايالتم بـه عرفـاني    دوست بود و از او نمي

اي كـه مـادرم    با همان روحيـه  هاي يك نوع از عرفان ايراني از آنجا شروع شد و شايد اولين آموزش
) در جـايي ديگـر   32: 1387) به نقل از: ساورسـفلي،  1374پور،  (اسدي» داشت در من شكل گرفت.

يك مذهبي خيلي عجيب و غريبي بود تا موقعي كه پا درد داشت آخـر عمـري نشسـته    «گفته است: 
مقدار از دلبري كـه عرفـان    خوند. مادرم با خداي در رابطه عجيبي داشت. خدا ميدونه كه يه نماز مي

شك از رابطه مادرم با خدا شروع شد مادرم خيلي خداي قشنگي داشـت بـا    بي ايراني براي من دارد
كرد.... اين خدا خيلي خداي قشـنگيه ايـن همونيـه كـه در      كرد دعوا مي كرد درددل مي خدا بحث مي

  ) 19: 1391(عظيمي و طيه، » ادبيات و عرفان ما تبديل به دوست شده.
دهـد.   هاي عارفانة شهريار هم از تامالت عرفاني او خبر مي مداومت همنشيني و ارتباط با ديدگاه

در » عظيمي و طيه«هاي سايه و شهريار را  صحبتي نگاري و هم ها و تاثير و تاثر و نامه حكايت مراوده
اند. سـايه در   آورده ) به طور مفصل131تا  99انديش (در گفتگو با سايه صفحات  جلد اول پير پرنيان

جايي ديگر در كنار خداي دوست مانند مادر، پيوند عاطفي خود با شهريار پرعاطفه را يكي ديگـر از  
خيلي عالم مهرباني بود شـهريار،  «داند:  دوستي خويش مي نگري و انسان هاي عرفاني و جهان بن مايه

ود. شايد من هم اين بستگي عرفاني عجيب و غريب بود مهرباني او، انگار با همه عالم و آدم وصل ب
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كه با جهان و انسان دارم تا حدودي مديون شهريار باشم البته در كنار تـأثيري كـه مـادرم بـا خـداي      
) سايه از اينكه كسي او را عارف دانسته در شگفت نيست 118(همان: » دوست مانند شبر من داشت.

كسـي از بزرگـان   «گويـد:   آن خالي نباشد. او مياي پنهان دارد به اينكه درون مايه شعرش از  و اشاره
» خورم سايه عارفه. خوب مسئوليت قسم دروغ ايشـون بـا كيـه؟ بـا شـعر منـه       گفته كه من قسم مي

  )677(همان: 
گاهي سايه خود بر عرفان و معنويت نقد و نظري دارد. در شعر اين رنج جاويدانه طعنه دارد بـه  

  گذارند:گراياني كه بر ديگران منت مي معنوي
  يك روز از كجا خواهند آمد آدمياني كه نيستند/ از اين خاك مبتال/و نيستند /آن دم قدسي.....

محمود فتوحي كتاب بالغت تصوير و در مبحث سمبوليسـم عرفـاني زبـان تصـادف را معرفـي      
 گويد: كند كه مي كند و شعر معروف مولوي را يادآوري مي مي

  
 اصــــــطالحاتي اســــــت و ابــــــدال را

 
ــه ــال را كـــ ــر غفـــ ــود خبـــ  از آن نبـــ

 )3423(مولوي، دفتر اول: ب 

دانـد يكـي اصـطالحاتي رسـمي، دوم      هاي خاص زبان تصـوف را دودسـته مـي    در مجموع واژه
بـرد كـه شـاعران و     هاي معروف تصـوف نـام مـي    هاي تصويري. در اصطالحات رسمي، از واژه رمز

اند، مانند الفاظ معـروف و اصـطالحات و    برداري نمونه بهرهنويسندگان عارف آن را از آغاز تا امروز 
هـا همـه اسـم معنـي      مضامين تصوف مانند تجلي، فنا، كرامت، پير، توبه، تجلي وحقيقت و اين واژه

كنـد كـه كاشـاني و     شود. در ادامه اشاره مي هستند و به عنوان اصطالحات علمي تصوف شناخته مي
دهـد كـه ابـن عربـي بـراي بيـان        اند اما تـذكر مـي   وبي نام بردهابونصر سراج از اين اصالحات به خ

گيـرد و زبـانش از اصـطالحات غيرحسـي و      هاي باطني خود كمتر از تصويرپردازي بهره مي دريافت
) فتـوحي در بخـش دوم ايـن مبحـث از زبـان تصـاوير،       210: 1385غيرقابل تصور است. (فتوحي، 

هـاي نمـادپردازي و رمزپـردازي در شـعر      ارد كه گونـه گذ هاي نمادين صوفيان را به بحث مي تصوير
فارسي بيشتر نمايان است از جمله مباحث نمادين سنايي و بعضي شاعران ديگر را همچون حافظ و 

  كشد. (همان) عطار و مولوي را به تصوير مي
  نمادهاي عرفاني در شعر ابتهاج

عرفـاني در شـعر ابتهـاج اشـاره      با توجه به محدويت اين مقال، تنها به چند نمونـه از نمادهـاي  
  شود. مايه عرفاني از آنها برداشت مي كنيم كه درون مي

  اصطالحات و تصوير نمادين ديني و عرفاني

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hiv

e 
of

 S
ID

 96* زمستان  54عرفان اسالمي * سال چهاردهم * شماره  / فصلنامه280

  آدم
 بيت زير اشاره به خوردن سيب حضرت آدم و از بهشت رانده شدن او دارد.

  
 كننـــدآخـــر از ســـيبي دلـــت خـــون مـــي

 
ــي    ــرون م ــز بي ــم ني ــت ه ــن بهش ــدزي  كنن

 )300: 1378(ابتهاج،  

  ابراهيم خليل
 )285: 1375شود. (شميسا، از قصص قرآني كه آتش به امر خدا بر حضرت ابراهيم گلستان مي

  
 سايه ايمان خليلـي نيسـت در ايـن دامِ كفـر

 
 شوق گلستان گلشن است ورنه آتش را همان

 )120: 1378(ابتهاج،  

 صبر ايوب
  

 هجـران دوسـتنـازك نهـمبرنتابد ايـن دل
 

 يارب اين صبر كم و آن محنت افـزون ببـين  
 )109: 1378(ابتهاج،  

  عيسي مسيح
اللحـم بـه    رومي در بيـت  749عيسي، فرزند مريم ناصري در زمان حاكميت هيروديس در تاريخ 

شود. يوسف نجـار بـراي نجـات عيسـي و مـادرش از      القدوس از مادري باكره متولد مي وسيلة روح
دست هيروديس از طرف خداوند مأموريت انتقال آن دو را به مصر يافت. از تكلم در گهواره، مايـدة  
آسمان، خر عيسي، مرغ عيسي، مداواي بيماران و احياي مردگان، نوراني شدن چهره و لبـاس رنـگ   

ارس سخن بسيار رفته اسـت. تولـد عيسـي از    روي صليب، سوزن، رجعت، تعدد عيسي در ادبيات ف
فَأَتَـت بِـه   نتيجه مريم را به ناشايست متهم كردند و گفتنـد:  مادر باكره براي مردم قابل هضم نبود در 

. تَحملُه قَالُوا يا مرْيم لَقَد جِئْت شَيئًا فَرِيا فَأَتَت بِه قَومها/قَومها تَحملُه قَالُوا يا مرْيم لَقَد جِئْت شَيئًا فَرِيا
هـارون! نـه پـدر تـو مـرد بـدي بـود نـه مـادرت زن           اي! اي خواهر اي مريم عجب كار زشتي كرده«

  )591: 1388)...(ياحقي، 27-28(سوره مريم/ آيه » اي. بدكاره
دخالت مرد در رازي مسـيحايي بـه   مريم مقدس، نماد روح كامل و اصل است. فرزند وي بدون 

آسـاي قهرمانـان    هاي عهد باستان كه تولد معجزه و در اين حال به اسطوره«گذارد.  جهان هستي پا مي
  )55: 1379/2(شواليه و گريزان، » شود. كنند نزديك مي را عرضه مي

ان وجـود  مسيح نماد خدا است! و يا به منصة عمل درآمدة تمامي آنچه بـالقوه و پنهـان در انسـ   «
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بيند كه گرانبهاترين بخـش وجـود خـدا را بـه صـليب كشـيده، آن را        دارد..... جايي كه هر كسي مي
(شـواليه و  » شـود.  ميرانده و به سخره كشيده است، و به بركت تصليب به فـيض آمـرزش نايـل مـي    

از  ) سوزن عيسي در ادب فارسي نماد نوعي تعلق و وابستگي است. سوزني كه92: 1378/1گربران، 
روي غفلت در جيب عيسي بود در آسـمان چهـارم؛ فلـك خورشـيد مـانع عـروج بيشـتر وي شـد.         

  )593: 1388(ياحقي، 
ي حضرت عيسي(ع) مانند مداواي بيمـاران و احيـاي   اما هوشنگ ابتهاج به كارهاي خارق العاده

-بيـت توجـه مـي    داند، براي مثال به اينكند و نفس او را نماد زندگي و حيات ميمردگان اشاره مي

 كنيم:
  
ــا دم عيســوي« ــايب  ام گــر بنــوازي چــون ن
 

ــنم  ــاز كـ ــرآرم دم و اعجـ ــرده بـ  »از دل مـ
 )48: 1378(ابتهاج،  

در بيت زير منظور از دم عيسي، نفس حضرت عيسي مسيح است كه با نفس خود مرده را زنـده  
 )431: 1375كرد (شميسا، مي

  
ــا دم  اي روحِ مســــــيحا در نــــــي مــــ

 
ــاش  در ــوا ب ــاموش ن ــاليِ خ ــن خ ــينة اي  س

 )204: 1378(ابتهاج،  

 كشتي نوح
  

 جهـــان در ره ســـيل و مـــا در نشـــيب
 

ــب  ــان نهيــــ ــد ز آب خروشــــ  برآمــــ
 كـــه خواهـــد رســـد اي شـــب آشـــفتگان

 
ــي  ــن بـ ــاد ايـ ــه فريـ ــان؟بـ ــر خفتگـ  خبـ

 مگـــر نـــوح كشـــتي بـــر آب افكنـــد
 

 كمنــــدي بــــه غرقــــابِ آب افكنــــد   
 )275: 1378(ابتهاج،  

  يوسف
تلميح به داستان حضرت يوسف كه برادران او پيراهنش را آغشته به خون گوسفند كرده بودنـد   

 )188: 1375كردند كه گرگ او را دريده و يوسف مرده است (شميسا، و وانمود مي
  

ــنوم ــباحي ش ــف ز ص ــراهن يوس ــوي پي  ب
 

 الحزنـت اي دل كه گلستان شـده بيـت   مژده
 )136: 1378(ابتهاج،  

در بيت زير نيز منظور از عزيز، حضرت يوسف است. حضرت يوسف (كه عزيز مصر شده بـود  
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 )299: 1377هايي كه از خودش نشان داده بود) (شميسا، به دليل كماالت و قابليت
  

 امـــروز عزيـــز همـــه عـــالم شـــدي امـــا
 

 اي يوســف مــن حــال تــو در چــاه نديدنــد
 )208: 1378(ابتهاج،  

  )338: 1377چاهي كه يوسف را در آن انداخته بودند. (شميسا،  چاه اشاره به همان
: 1375در بيت زير نيز چاه غم اشاره به چاهي كه حضرت يوسف را در آن انداختنـد. (شميسـا،   

220(  
 )47: 1375كلبة احزان يعقوب (شميسا، 

  
 آن يوسف چون ماه را از چاه غم بيرون كنيد

 
 نيـد در كلبة احزان چرا ايـن نالـة محـزون ك   

 )128: 1378(ابتهاج،  

  آيينه 
به معنـي شـكل و ديـدار و يكـي از     » ادونك«شناسانة آيينه آن را برگرفته از واژة  در بررسي واژه
در روز نخستين نوروز بر اثـر  » انسان كيهاني«در اساطير ايراني . داند دهندة آدمي مي نيروهاي تشكيل

يـاحقي،  . (ة نـوروزي نمـاد آن اسـت    آيينة سفر. آيد پديد ميآميزش فَر و هر مينوي با نيروهاي ديگر 
1388 :62(  

رو آن را نمـاد حقيقـت و    از ايـن . بازتاب حقيقت، صميميت، درون قلب و آگـاهي اسـت   ،آيينه
آيينه هم ذات بـا خورشـيد اسـت و نمـاد خورشـيد       ،به لحاظ نمادگرايي. اند خلوص محسوب كرده

ايـن  . آيد زتابندة نور خورشيد است نماد قمري نيز به شمار ميو چون مانند ماه با. شود محسوب مي
در خاور دور و برخي از ملل بـراي باورنـد كـه آيينـه خاصـيت      . بانو است نماد در چين عالمت شاه

از ايـن روي آن را در كنـار مردگـان يـا در     . جادويي دارد و دافع ارواح خبيثه در هر دو جهان است
ها و عالئـم امپراتـوري ژاپـن     يكي از سه شيء مقدس مربوط به نشانه ، ينهآي«. اند ها گذاشته گورستان
دهنــدة روان شــخص زنــده و متــوفي اســت آن را داور مردگــان  از آنجــا كــه آيينــه نشــان... اســت

در هر عيسوي يك آيينة بدون نقص، مظهر مريم عـذرا و مربـوط بـه بكرزايـي مـريم      ..... دانستند مي
هـال،  .» (رود هايي مانند غرور، خودپسندي و شهوت به شمار مي عيبدر دورة رنسانس مظهر . است
1383 :5 (  

در كتاب سياه مشق خود به وفور از آيينه سود جسته و آن را مقاصد زيـر اسـتفاده نمـوده     ابتهاج
، عقـل الهـي، ذهـن و قلـب آدمـي،      لطبيعـت است: خودشناسي، خـرد، حقيقـت، انعكـاس مـاوراء ا    
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  دگرايي و مظهريت.گرايي، خورشيد، نما اشراق
  انواع آيينة نمادين و عرفاني در شعر هوشنگ ابتهاج:

 خرد و عقل الهي: 
  
ــود«  ز صــدق آيينــه كــردار صــبح خيــزان ب
 

 »كه نقش طلعت خورشيد يافـت شـام شـما   
 )12: 1378(ابتهاج، 

ــه« ــاطر آيينـ ــفاي خـ ــاشصـ ــا را بـ  دار مـ
 

 »كه هر چه ديد غبـار غمـش صـفا دانسـت    
 )77(همان:  

 خودشناسي: 
  
ــي« ــو م ــة روي ت ــرمم ز آيين ــهش ــد اگرن  آي
 

 »آتش آه به دل هسـت نگـويي كـه فسـردم    
 )27(همان: 

ــه« ــه آيين ــر آن م ــم دل ب ــر چش ــيگ  رو كن
 

ــه  ــان در آينـ ــير جهـ ــيسـ  »ي روي او كنـ
 )51(همان:  

 عقل الهي:
  
ــري« ــة روي آن پـ ــفاي آينـ ــادصـ  وش بـ
 

 »دريــغ نكــردكــه بــا شكســته دالن از صــفا 
 )59(همان: 

 دلــي چــو آينــه دارم نهــاده بــر ســر دســت«
 

 »ي چشمي و خود نمايي كـن ببين به گوشه
 )166(همان:  

 لطبيعه:انعكاس ماوراء ا
  

 دلم از مهـر تـو در تـاب شـد اي مـاه ولـي
 

 »ي غمــازم نيســتي آيينــهچــه كــنم شــيوه
 )66(همان:  

 خورشيد:
  

 و قـدح اللـه شكسـتي صـبحآن كه آينه«
 

 »خاك شـب در دهـن سوسـن آزاد گرفـت    
 )93(همان:  

 گرايي:  اشراق
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ــود« ــات ب ــه التف ــه داران چ ــا آين ــو را ب  ت
 

 »ي حسـن خويشـتن باشـي   چنين كه شـيفته 
 )96(همان: 

 تاريك و تهـي پشـت و پـس آينـه مانـديم«
 

 »ي نـوريم ي آن چشـمه هر چند كه همسايه
 )198(همان:  

 حقيقت: 
  
 ي خورشيد شـود پـيش رخ روشـن اوآينه«
 

 »تــاب نظــر خــواه و ببــين كاينــه تابيــد مــرا
 )106(همان: 

 ي خيــالتــر از جمــال تــو آينــهاي روشــن«
 

ــريم    ــز بنگ ــرت ني ــه در نظ ــاي رخ ك  »بنم
 )203(همان: 

 ز ديده پرتو عشق ار بـرون زنـد چـه كـنم«
 

 »اسـت  دلي چو آينـه دارم همـين گنـاه مـن    
 )194(همان: 

 ي چشمتر از نقش توام نيست در آينهخوش
 

 »و زهي نقش پسند چشم بد دور، زهي نقش
 )67(همان:  

 ذهن و قلب آدمي:
  
ــاك اســت« ــه پ ــا همچــو آين  دل شكســته م
 

 »بهاي دل نشود گم اگرچـه در خـاك اسـت   
 )154(همان:  

 خودشناسي
  
 كندمينگاهكيست كه از دوچشم من در تو«
 

 »كنــــدآينــــه دل مــــرا همــــدم آه مــــي
 )178(همان:  

  ديو و خاتم سليماني
 هـاي در يك جا از اين موجود نام بـرده و آن را بـه صـورت   » سياه مشق«هوشنگ ابتهاج در اثر 

هاي اهريمني  و سرشار از قدرت -كه همراهي اين واژه با تلبيس، نشان از همين امر است -كارفريب
 ، جلوه داده است:باشدكه هر لحظه در فكر گمراهي، ظلم و ستم بر غير خود مي

  
ــود« ــوان ب ــو نت ــيس دي ــت تلب ــراب خف ــليماني  خ ــا كـــه همـــان خـــاتم سـ  »بيـــا بيـ
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 )252: 1378(ابتهاج،  

 حور

كـذلك و ز و جـنهم   «، )22/واقعـه ي سوره» (و حور عينٌ«حور در آيات قرآن چنين آمده است: 
متَّكـينََ علـي   «و ) 72/رحمـن  يسـوره » (حور مقصورات فيِ الخيامِ«، )54/دخاني سوره» (بِحرٍ عين

  )20ي طور/سوره» (سرُرٍ مصفُوفه وز وجنهم بِحورٍ عينٍ
را نمـاد پـاكي و    و آنخود يك بار از اين واژه بهره جسـته » سياه مشق«در كتاب  هوشنگ ابتهاج

زيبايي فرض كرده است، و چون از بهشت سخن به ميان آمده و گفته كه اصل قصوريم، پس شـامل  
 :شوند كه حوريان در جهاني ديگر و در بهشت به همسري آنان درآيندآن نيكوكاراني نمي

 

ــردوس؟« ــت ف ــرد من ــه ب ــت واال ك ــا هم  ب
 

 »از حور چه گويي كه نـه از اهـل قصـوريم   
 )199: 1378اج، (ابته 

 بهشت

اند و اي غيرمادي دادهاند و اغلب به بهشت جنبهعرفا اوصاف مادي بهشت را معنوي تأويل كرده
عزيزالدين نسفي بهشت را سه گونه انگاشـته  «اند. براي نمونه  گاه آن را در وجود آدمي انعكاس داده

كه پس از اين، نيكوكاران به آن راه  يكي بهشتي كه آدم و حوا در آن بودند و ديگري، بهشتي. «است
حاليا به نقدي، در ما نيز بهشـت و دوزخـي هسـت و آدم و    . خواهند يافت و قصة آن معروف است

  )230: 1388به نقل از: ياحقي، ». (...حوايي
، آن توانند به درسـتي اي اصيل و اشراقي است كه موجودات بشري ميبهشت نماد تجربه ،در كل

ت و    ، دب فارسيدر ا. «دنبال كنند را بهشت به عنوان مظهر آرامش و شادكامي و نمونـة كامـل تماميـ
انـد كـه بـه    بسياري هـم بـوده  . زيبايي تصور شد و به صورتي گوناگون مورد توجه قرار گرفته است

-نوعي، اعتقاد خود را به بهشت معنوي كه اغلب در وجود آدمي و ناشي از رفتار اوسـت نشـان داده  

  )23ان: هم». (اند
هاي نمادين در شعر ابتهاج است و به فراواني از آن بهـره گرفتـه اسـت. وي     يكي از واژه بهشت

كند، اشـعار زيـر   ميمظهر آرامش و شادكامي و نمونة كامل تماميت و زيبايي تصور  را نماد و بهشت
 اي از شواهد است: نمونه
  

 تو را به روي زمين ديدم و شكفتم و گفـتم«
 

 »فرشته براي مـن از بهشـت رسـيده   كه اين
 )31: 1378(ابتهاج، 

 »وگويي و خيالي زجهان من و توسـت گفت ي فـردوس و تمنـاي بهشـتاين همه قصه«
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 )54(همان: 

 چنان به دام غمـت خـو گرفـت مـرغ دلـم«
 

 »كــه يــاد بــاغ بهشــتش دريــن قفــس نــرود
 )55(همان: 

 بـودحبيب من چه چه بهشتي طبيب مشفق«
 

 »كـــه ديـــد درد مـــرا و دوا دريـــغ نكـــرد
 )60(همان: 

 بــه نــاز و نعمــت بــاغ بهشــت هــم نــدهم«
 

ــان و پنيــر و چــاي تــو راكنــار ســفره  »ي ن
 )161(همان:  
 اش گيتي بهشت عدن خواهد شدگلي كز خنده«

 
 »وبوي او رمزي به گوش دل فرو خـوانيم ز رنگ

 )149(همان:  

  دوزخ
ي دوزخ حقيقي، عقوبت ابدي و خذالن سرمدي و از بيفتادن است به همـه «به نظر خواجه نصير 

  )299: 1388ياحقي، ». (وجوه
  اما هوشنگ ابتهاج از اين نماد در مقاصد زير بهره برده است: 

  عذاب دروني:
 اي صبا مگذر از اينجا كه درين دوزخ روح«
 

 »حاجت نيست مارابه گل و سرو وسمنخاك
 )122: 1378(ابتهاج،  

  شهوات نفساني
» سـوزد يارب اين رخنة دوزخ به رخ ما كه گشود؟ كه زمين در تب و تـاب اسـت و زمـان مـي    «

  )146(همان: 
  چه تبر؟ اژدهايي از دوزخ«

  )347(همان: » كه به هر سو دويد و ريشه دواند
  پري

خود، پري را به عنوان موجودي مهربان و دلفريب معرفـي  » سياه مشق«ابتهاج در دو جاي كتاب 
بـه   كه در جسـتجوي محبـوب خـود هسـتند،    است ارواح عاشقي فرض نموده كرده و آن را همانند 

اند كه از تطابق بـا واقعيـت شـروع شـده و تـا      در تكامل تدريجي روانِ آدمي قرار گرفته اي كهگونه
 ؛ براي مثال:شودخود، در چارچوب شخصي ختم مي پذيرشِ

 »پــــرد از گالبــــدان بــــه شــــتابمــــي پـــري جـــان اوســـت بـــوي گـــالب«
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 )287: 1378(ابتهاج، 

ــردي« ــن راز كـ ــا مـ ــودي و بـ ــري بـ  پـ
 

 »بــه نــاز و عشــوه عشــق آغــاز كــردي     
 )329(همان:  

  بال
آزاد شدن از آن اسـت كـه هوشـنگ    نماد پرواز، سبكي از جسميت، خارج شدن و » بال«در كل، 

  ابتهاج، اين نماد را در مقاصد زير به كار برده است؛
 خارج شدن و آزاد شدن از جسم:

  
 كشـدم حسـرت پـروازدر كـنج قفـس مـي«
 

ــرواز چــه ســازم   ــر ســوخته پ ــال و پ ــا ب  »ب
 )19: 1378(ابتهاج، 

 گيرم قفس شكسـتم وز دام و دانـه جسـتم«
 

 »باز افكـنم بـه كويـت   كو بال آن كه خود را 
 )43(همان: 

 ز بس كه بال زد دلم به سينه در هـواي تـو«
 

ــدي   ــوتري درآم ــودمي كب ــان گش ــر ده  »اگ
 )213(همان:  
 مرغ دريا خبر از يك شـب توفـاني داشـت«
 

 »گشت و فرياد كشان بال به دريا زد و رفت
 )254(همان:  
ــنم« ــرواز ك ــاد چمــن و حســرت پ ــد ي  چن
 

 »بشكنم اين قفـس و بـال و پـري بـاز كـنم     
 )47(همان:  
 تا در قفس بال و پـر خـويش اسـير اسـت«
 

ــه ــوايي  بيگانـ ــرغ هـ ــود مـ ــرواز بـ  »ي پـ
 )101(همان:  
ــه« ــيدريچ ــاغ وا م ــاي ب ــه تماش ــداي ب  ش
 

ــال و پــر مــي  ــار ب  »زددلــم چــو مــرغ گرفت
 )131(همان:  

 نماد پرواز:
  
ــروازم« ــت پ ــه فرص ــدزمان ــس نده  از قف
 

ــيم  ــال و پــر دان  »و گرنــه مــا هنــر رقــص ب
 )165(همان:  

  ها در نمودهاي عرفاني سايه تازگي
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اي  هاي عرفاني ابتهاج آن است كه گاهي در چند مصراع، مجموعه شكني ها و سنت يكي از تازگي
لفـظ و معنـي كـه     آورد و با هماهنگي خاص از نمادها و رموز عرفاني را با هنرنمايي در كنار هم مي

كند. در اين چند مصراع از چند اصطالح نمـادين عرفـاني    هاي شعري اوست هنرآفريني مي ازويژگي
  كند: به زيبايي تصويرپردازي مي

برد،/ ما رمز تـو را چـون    وقتي كه فريب ديو/ در رخت سليماني،/ انگشتر را يكجا با انگشتان مي
از گل، از مي، از صبح،/ از آينه، از پـرواز،/ از سـيمرغ، از   بستيم./  اسم اعظم/در قول و غزل قافيه مي

گفتـيم/ (ابتهـاج،    گفتيم./ از روشني، از خوبي/ از دانايي، از عشق/ از ايمان، از اميد/ مـي  خورشيد/ مي
1386 :155(  

هاي فرهنگي  شود كه در اينجا از چندين اصطالح كليدي عرفاني نام برده و ازبن مايه مالحظه مي
) و از اسم اعظـم و ديـو و خـاتم    1386رش،  كاكه«كند.  به صورت نوستالوژيك يادآوري ميعرفاني 

اسم اعظم نام مهين حق تعالي است. در بارة اسم اعظـم و ايـن كـه    «گيرد  سليماني به زيبايي بهره مي
كدام يك از اسماي الهي نام مهين و اسم اعظم اوست اقوال گوناگون روايت شده است. اما به طـور  

ل آن نامي را كه جامع صفات جمالي و جاللي حق تعالي باشد اسم اعظم حوانـده و ظهـور كامـل    ك
-اند. به بيان ديگر همة موجودات در عالم كثرت نـامي از اسـماءاهللا مـي    اين ويژگي را در اهللا دانسته

يـن  باشند و اسماي الهي از اين جهت نامحدود است. و هر موجود اسمش از اسماي الهي است. از ا
هـا دانسـته اسـت. اسـم اعظـم از      جهت ابتهاج در بيت زير اسم اعظم را متجلّي در هر يك از پديده

مفاهيم كليدي در عرفان اسالمي است و داستان دزديده شدنش توسط ديو در متون ادبي مـا بازتـاب   
  )1388(شريفي و صادقي، » داشته است.

نگ و ريـتم موسـيقي خاصـي كـه شـاعران      ابتهاج اشعار عرفاني و حكمي خود را معموالً در آه
اند آزموده اسـت. در اغلـب اشـعار و آثـارش عشـق و دلبسـتگي        عارفي چون موالنا و حافظ سروده

بينيم كه بيش از همه به مولوي و حافظ. شاعري  ابتهاج را به برخي از شاعران گذشتة ادب فارسي مي
عرفان به مشـامش نخـورده و در جـان    تواند  كه تار و پودش با حافظ و سعدي آغشته است مگر مي

وقتي كه در آلمان است يكي از دوستانش از ايران بـا او تمـاس    1390وي تأثير نكرده باشد در سال 
اينجا كه نميشه شعر گفـت شـعر   «دهد:  اي در آنجا گفته است يا خير؟ پاسخ مي گيرد كه شعر تازهمي

دم... شعر بايد در فضاي ايران گفت در فضاي را بايد در ايران گفت در آن آب و خاك و براي آن مر
(عظيمـي وطيـه،   » شود انگار گردوخاك زمان سعدي و حافظ اسـت.  كه اگر گرد و خاك هم بلند مي

1391 :634(  
گونه كه محور اصلي اشعار مولوي  دهد همان ترين درون ماية فكري سايه را تشكيل مي عشق مهم
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برانگيز و و از گيرايـي   ي عاشقانه و گاه حكيمانة سايه تاملها در غزليات و مثنوي است. اما هنرنمايي
ترين رابطـة انسـان بـا انسـان و زيبـاترين نمـود يگـانگي و         واسطهبيعشق، خاص برخوردار است. 
شـود.  روست كه هر چه در جان آدمي هست، موضوعي براي شعرعاشقانه مي هماهنگي است؛ از اين

دهـد؛  گويد كه به زندگي رنگ ديگري مي عواطفي سخن ميدر اشعار عاشقانه شاعر از احساسات و 
توان شاعران را عاشقاني ناميد كه هرچه در وجود خود از عشق به زندگي، طبيعـت،  بدين ترتيب مي

آدمي و همه كاينات دارند، در شعر خود منعكس كرده و ديگران را بـا عواطـف و احساسـات خـود     
  كنند.شريك مي

اسـت كـه شـاعر در آن از    » سـراب «از مجموعـة  » آشناسـوز «، شـعر  از شعرهاي عاشقانه ابتهاج
هاي عاشقانه خود سخن گفته، در پي وصال معشوق است تا با پيوسـتن بـه او، كـه هـر دو     خواهش

  هاي تنهايي هستند، به تكامل برسند.چون سايه
چشـم   خـواهم اي  چرا پنهان كنم؟ عـشـق است و پيداست/ درين آشفته اندوه نگاهم/ تو را مي«

خواهي ازين خـاموشي سرد؟/ زبـان بگشـا كـه     سوزي نـهان از ديرگاهم/ چـه مي فـسون بار/ كه مي
  )47: 1390ها نويدم/ (ابتهاج،  بخشي به شادي قرارم بر لـب توست/ كه مي بي لرزد اميدم/ نگاه مي

ي بـه  هايشان كه با تلخـ جدايي عاشق و معشوق از همديگر و داستان سرگشتگي» گريز«در شعر 
  رسد، بيان شده است؛پايان مي

نصيب/ هريك جـدا گرفتـه ره سرنوشـت خـويش/ سرگشـته در      اينك من و توايم دو تنهاي بي«
  )121(همان: » كشاكش طوفان روزگار/ گم كرده همچو آدم و حوا بهشت خويش

يكي از بديهيات و اشتراكات فكري عرفان اين است كه عشق از تقدس خاصي برخوردار اسـت  
چند كه از نوع مجازي باشد در نهايت پلي خواهد بود براي ورود بـه عشـق حقيقـي و عرفـاني.     هر 

-سراي برجستة معاصر، در اشعارش هم از عشق و مراودات فيمابين صحبت ميابتهاج، شاعر و غزل

هـا و  ، زخمكشد و هم در اشعارش از دردها، آرزوهاكند و ناز و كرشمه و فراق يار را به تصوير مي
نشـيني او را   گويد. مخاطبِ سايه، در ظاهر، عزلت و گوشـه رويدادهاي عصر و زمانة خود سخن مي

شـود، او را شـاعري مسـئول و    اش آشـنا مـي  بيند اما هنگامي كه با تفكر او و دفاتر متعدد شعريمي
او سـاده و  دانـد. زبـان   يابد كه خود را تافته جدا بافته از جامعه و مردم و نوع بشر نمـي اجتماعي مي

صميمي و در عين حال با صور خيال متنوع آراسته است.عشق در غزليات سايه به اعتبـار حيثيـت و   
  .گيرد شرافت انساني، در سطوحي باالتر، مفهومي متعالي و ارزنده به خود مي

) ايـن  1386سايه چند غزل معروفش اشارات عرفاني ماليـم و عاشـقانه دارد و مـيالد عظيمـي (    
شود نشاني از تجربه عرفـاني در شـعر سـايه بـه      ليل كرده است هر چند كه متذكر ميموضوع را تح
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 هاي ذيل: شود. ازجمله غزل صورت ملي مشاهده نمي
  

ــان  نامـــدگان و رفتگـــان از دو كرانـــه زمـ
 

 دوندهان اي توهميشـه در ميـان  سوي تو مي
 چـرد آهـوي دشـت آسـماندر چمن تو مي

 
 كهكشـان پـرد بـاز سـپيد     گرد سـر تـو مـي   

 اياي كه نهان نشسـته اي بـاغ درون هسـته
 

 هسته فروشكسته اي كاين همه باغ شدروان
 مست نياز من شـدي، پـردة نـاز پـس زدي

 
 از دل خود بر آمدي، آمـدن تـو شـد جهـان    

 پيش وجودت ازعدم زنده ومرده را چه غم؟
 

 شـنويم بـوي جـان    كز نفس تو دم به دم مي
 )124: 1378(ابتهاج،  

 آورد: هاي عرفاني مخاطب را به وجد مي با پارادوكسيكال» آينه در آينه«در غزل 
  

ــرا ــار پســنديد م ــده، ي ــژده ب ــده، م ــژده ب  م
 

 ساية تو گشـتم و او بـرد بـه خورشـيد مـرا     
 جان دل و ديـده مـنم، گريـة خنديـده مـنم

 
يــار پســنديده مــنم، يــار پســنديد مــرا      

 آريـد نمـازكعبه منم، قبله مـنم، سـوي مـن
 

 كان صنم قبله نمـا خـم شـد و بوسـيد مـرا     
 پرتــو ديــدار خوشــش تافتــه در ديــدة مــن

 
ــرا    ــد م ــدمش و دي ــد، دي ــه ش ــه در آين  آين

 )105: 1378(ابتهاج،  

شاعر با هنر زباني از مفاهيم كليدي عرفاني به سـبك مولـوي در غزليـات    » آينة شكسته«در غزل 
كنـد   خوانندگان شعرش را مست شراب جام ساقي شور و سرور عشق ميبرد و  اش، سود مي خيزابي

كنـد كـه بـا     تا در انعكاس آينة شكسته به وجد آيد طوري كه خوانندة عام و گاه خاص فراموش مي
) سايه مفـاهيم كليـدي عرفـاني سـاقي، جـام،      1386رش،  شاعري معاصر و نوگرا هم نو است. (كاكه

را در چند بيـت بـا همـاهنگي لفـظ و معنـي و در اوج وحـدت و       چنگ، ني، آينه، آب بقا و فرهما 
 موسيقي دروني آورده است:

  

 بياييــد، بياييــد كــه جــان دل مــا رفــت
 

 بگرييــد، بگرييــد كــه آن خنــده گشــا رفــت
 لب جـام مبوسـيد كـه آن سـاقي مـا خفـت

 
 رگ چنــگ ببريــد كــه آن نغمــه ســرا رفــت

 رخ حســن مجوييــد كــه آن آينــه بشكســت
 

 بازمخوانيد كـه نـي سـوخت،نوا رفـت    غزل
 ازين چشمه منوشيدكه پرخـون جگرگشـت

 
 بــدين تشــنه بگوييــد كــه آن آب بقــا رفــت

ــود ــا ب ــر ســر م ــزو ب ــال ك  زهــي ســاية اقب
 

 سر و سايه مخواهيد كـه آن فـر همـا رفـت    
 )103: 1378(ابتهاج،  
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  :گيري نتيجه
دانسـت و او عمـالً اعتقـادي بـه معنويـات و      توان شاعري عارف  اگر چه هوشنگ ابتهاج را نمي

توجه به مسايل مذهبي و معنويات اسـت   كند و در زندگي اجنماعي خويش بي موحدگرايي ابراز نمي
گيري  هاي عرفاني خود و شكل اما تمايالت عرفاني وي در اشعارش نمايان است. گاه خود سرچشمه

ز مادرش ابراز داشته اسـت. نقـد و نظرهـاي    عرفان در شعرش را در ريشه خانوادگي و تأثيرپذيري ا
هاي عارفانـة شـهريار، تاثيرپـذيري از     سايه بر عرفان و عارفان، مداومت همنشيني و ارتباط با ديدگاه

هاي ادبي سعدي و بـه كـارگيري تعبيرهـاي حـافظ و مولـوي و ديگـر        زبان روان و دور از دشواري
دهد و هم نشان از سلطة زباني و فكـري وي   ر ميهاي عرفاني او خب شعراي كالسيك ايران، هم نگاه

  بر ميراث و سنت ادبي فارسي و اسالمي و عرفاني است.
برد و در اين راستا به صـراحت   مندي بيشتر مخاطبان به كار مي اگر مولوي زبان رمزي براي بهره

ر كـرده و  دارد كه مخاطب براي درك معني حقيقي الزم است تالش كند از ظواهر بيان عبـو  بيان مي
هاي رمزي و نمادين اسـت و ايـن    غواصي كند و اين نكته نشان از توجه موالنا به بياندر باطن كالم 

صراحت بيان براي نهادينه كردن زبان و بيان، در اندك تعزالت به ويژه در چند غـزل محـدود سـايه    
و رمز و اصرار وي بـر ايـن   استفادة سايه از زبان استعاره ». زبان نگاه«شود از جمله در غزل  ديده مي

  زبان اشارات خويش، نشان از قدرت بيان ايشان در به كارگيري ارادي ايشان از رمز و نماد است.
يـابيم و در   سايه خواهان مطلوب و مقصود است كه آن را در آثار هم عصرانش بـه زحمـت مـي   

  سرايي دارد. ي غزلعين حال دلبستگي فراواني به ادبيات ايران و شيوة رايج شعرپردازي يعن
در به كـارگيري مفـاهيم   هاي عرفاني ابتهاج  شكني سنتاشارات عرفاني ماليم و عاشقانه سايه و 

گـاهي در چنـد مصـراع،     آورد و كليدي عرفاني ساقي، جام، چنگ، نـي، آب بقـا را بـه زيبـايي مـي     
سليماني، انگشـتر،   اي از نمادها و رموز عرفاني و چند اصطالح نمادين عرفاني ديو و خاتم مجموعه

در  هاي عرفـاني  و گاهي با پارادوكسيكال اسم اعظم، مي، صبح، آينه، پرواز، سيمرغ، خورشيد، عشق
  دهد. كنار هم قرار مي

هـاي   اي رنگين كمان بـر اشـعار وي انداختـه و رگـه     تجربه شاعري و قدرت عاطفي سايه، سايه
فاني و زبان تصويري در غزليات سايه عرفاني آن هم جذاب و نمايان است و حضور اصطالحات عر

هـاي زنـدگي شخصـي و واقعـي سـايه را بـه        توجهي نشان از تمايالت عرفاني اوست و اگر تمام بي
دهـد كـه در    معنويات و عرفان و مذهب باور كنيم موارد مذكور در اين پژوهش از عرفاني خبـر مـي  

 ضمير ناخودآگاه و تجربه ذهني وي حضور داشته است.
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