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سپهريشعردرفلسفه

*)نهآ(اخالق احمد 

چکیده

دارنـد.  راخـود خاصفکريخطدستگاهکهاستشاعرانیمعدودازیکیسپهريسهراب

تضـرور داشـتن آشـنائی سـاختمان آنکلیـد باسپهري؛شعرن  فهمیدبرايسبب،همینبه

ولـی باشـد، خاصـی بینـی جهـان یـک گـزار بدعتشاعرکهنیستالزمایند. اگرچهیابمی

مطـرح راخاصـی نگرشوبکرطرزآثارخودهمهدربزرگشاعرانازبرخیمانندسپهري

ظاهراکهاستگوناگونیايهفلسفهسازيیکیسپهريفلسفهامتیازياست. سیمايکرده

همـان طـور میـان    اسـت. شـده مطرحشعارشراغربییوهنديوایرانیفلسفهپیوستگیبا

شاعران قدیم موالنا رومی چنین شاعري بود که همه اجزاء آثار او مربوط و متصل دیده می 

شود. او نیز جهان بینی خاصی را با زبان و اصطالحات خاصی توصیف کرده است.

نده۔نولیهرو، دنهلعل هرجواهدانشگادانشیار،-*
Dr. akhlaqueahmad‘ahan’
Associate Professor
Centre of Persian & Central Asian Studies, SLL&CS,
Jawaharlal Nehru University, New Delhi-67
akhlaq.ahan@gmail.com
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ساعت ها به مطالعه و اندیشـیدن مـی پرداخـت؛    “ او همواره خواندن و اندیشیدن وفادار بود. 

زبانهـاي فرانسـوي و انگلیسـی و    به فلسفه و عرفان عشق وافر ي داشت. او با آشنایی عمیق با 

سپهري البتـه بـا دیـد    1“هایش را گسترش دهد تا حدي ژاپنی، این امکان را داشت که حوزه

عرفانی و فلسفی به جهان نگریست و براي افزایش آگاهی خود پیوسته مشغول بود. و شـاید  

ود که شخصا مـی  بتوانم بگویم که در زمینه فلسفه و ادیان از کتاب خوانده ترین آدم هایی ب

شناختم. در ابتدا به فارسی و فرانسه کتاب می خواند و بعد که انگلیسی را هـم آموخـت، بـه    

) به همین علت، هیچکس نمی توان بدون آشنایی با 1(2”آن زبان نیز مفصال مطالعه می کرد

“افکار و اصطالحات مذکوره، آثار او را تشریح کرد. در اشعار مجموعه هایی بعدي یعنـی  

صداي پاي آب، مسافر، حجم سبز، دستگاه فکر و فلسـفه اش دیـده مـی شـود کـه از تـار و       

پودهاي مختلف بافته شده است و آن بطور اجمالی در سه بخش تقسیم بشود:

. فلسفه ایرانی1

. فلسفه هندي2

. فلسفه غربی3

۔ص39۔پروانه سپهري (به نظر از مصاحبت آفتاب ) 1
94کریم امامی در پیامی در راه، ص 2

189

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


فلسفه ایرانی

شعر سـپهري دیـده مـی شـود؛     فلسفه ایرانی توسعه یافته که در آثار امروزي و مخصوصا در 

اصال بهم چسبیدگی افکار و عقاید عرفانی هندي و همین طور افکار یونان باستانی، چینـی و  

آیین هاي کهن مذهبی مانند مسیحیت و مهر پرستی معلوم می شود، زیرا که این همه ریشـه  

ها در هاي افکار و عقایـد در زمـان قـدیم بـه وسـیله گونـاگون بـه ایـران رسـیده بـود و بعـد           

اصطالحات و توجیهات مکاتب مختلف گم شده و با مرور زمانها شـکل دگرگـونی یافـت.    

رده، چنانکـه بنـا   >عالوه از این افکار ایرانی نیز عقاید و افکار دیگران را تحت تاثیر خـود آ 

امروز بعد از درك عقاید متفکـر ان و عارفـان نـوینی چـون یونـگ، کریشـنا       “ گفته سمیسا 

و همـان طـور در   3وانیم بسیاري از عقاید عرفانی قدیم خود را بـاز شناسـیم،،  مورتی.... می ت

اشعار متفکر ان و عارفان مانند موالنا رومی ریشه افکار و دیگـران مخصوصـا افکـار هنـدي     

بچشم می خورد.

سهراب سپهري بطور گذشتگان بزرگ ایران ماننـد، مـانی همـان انـدازه فیلسـوف و عـارف       

شاعر، به همین علت، در ابتـدایی سـخنوري، در شـعر سـپهري، فقـط      بوده است که نقاش و

سرگردان و گشت او در دنیاي خیالی و موهوم دیده می شود. هجـوم تصـاویري در ذهـنش    

می آیند و سپس گم می شوند، چنانکه می گوید:

87هشت کتاب ( یادبود) ص 3
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این بار  “

هنگامی که سایه لنگر ساعت

از روي تصویر جان گرفته من گذشت

بان چیزي نبودبرشن هاي روشن بیا

فریاد زدم

تصویري را باز ده!

“ و صدایم چون مشتی غبار فرو نشست 

چه که بطور مهمی در دنیاي سـپهري بنظـر مـی    »اما با وجود گشت هاي او در دنیاي رویا، آ

آید، جهد مسلسل اوست. هجرت از یک منزل به منزل دیگر، از یک وادي بـه وادي دیگـر   

و “ یک مهاجر ابـدي در خـویش اسـت    “ ه به عقیده او انسان براي حیات الزم است، زیرا ک

اگر “ او را باید از جمود بگریزد زیرا که ماندن و ایستادن بنزدش گناه نابخشودنی می شود. 

و جستجوي او در مسیر آفتاب است. می نویسد“ ایستاده دیگر نیست 

و همیشه ماندم و تاریک و بزرگ، من ماندم و همهمه “ 

آفتاب
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از سفر آفتاب، سرشار از تاریکی نور آمده ام:و 

سایه تر شده ام

4”.و سایه وار بر لب روشنی ایستاده ام

مسـت و غافـل خفتـه بـودم، و ز خمـار      “ قرن ها پیش بر علیه روند این فلسـفه ایرانـی یعنـی    

5”آشفته بودم آمدي مستانه نا گه در سراغ و جست و جویم

“ شـیطان  “و   ” اهـریمن “گفته بود . اما هنوز جایی براي  موالنا درباره همان جهد و جستجو

ــاي ســپهر وجــود دارد کــه   ــا ب  پیرامــون (“ در دنی هســتی او را مغمشــومش و “ ) هســتی ن

مضطرب می کند و شاعر را اگر یک گام پیش نهاده، دو گام به پس می راند

شب می شد و روز“ 

6”جایی، شیطان نگران : تنهایی ما می رفت.

اي دیگریا بج

179همان ( آواي گیاه) ص 4
130میرزا حبیب خراسانی ( نقل از مصاحبت آفتاب) ص از 5
236هشت کتاب ( شیطان هم) ص 6
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دیشب بود و چراغک بود“ 

7”شیطان، تنها، تک یود.

از اهریمن سخن می گفت“ مرگ رنگ “ در شعر 

لیک پندارم، پس دیوار

نقش هاي تیره می رنگیخت

و به رنگ دود

8” طرح ها از اهرمن می ریخت

سپهري با سخنان موالنا رومی بسیار شباهت دارد، زیرا ممکن اسـت، سـپهري مطالعـه دقیـق     

مثنوي و غزلیات رومی کرده باشد. به همین سبب، اشتراك بین افکار سپهري و رومی ( کـه  

باید یکی از نمایندگان فلسفه و افکار ایرانی بشمار می آورد) ، تا حدي به نظر می رسد کـه  

دارد که سپهري توسط آثار رومـی منـابع فکـري ایرانـی و تفکـرات کهـن       می توان احتمال 

44_243ص ,همان 7
53_520همان (دیوار) ص 8
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هندي آشنایی داشته است و در اشعار خود با آن سو اشاراتی هم کرده است، چنانکـه وقتـی   

سپهري را به چنین خالصه می کند:“ دستگاه منسجم فکري “ که سمیسا 

لحظـه حـال زنـدگی مـی     عارف ( شناسا ) که زندگی او سفر در جاده معـروف اسـت. در   “ 

9“.کند. ابن الوقت است و از ماضی و مستقبل بریده است 

اینجا مراد از ابن الوقت بودن صوفی این است که عارف باید فرزند لحظـه باشـد و لحظـه و    

وارد آن را در یابد. نگاه هاي تازه کند و شناخت او مبتنی بـر ماضـی و مسـتقبل نباشـد و در     

:خواهد بود. رومی می گوید“ حب حال صا“ این صورت است که او 

فکرت از ماضی و مستقبل بود

چون از این دورست مشکل حل شود

اگرچه ابن الوقت در زبـان عـادي، معنـاي ناپسـندي دارد زیـرا کـه معنـایش فرصـت طلـب          

)opportunist می شود، اما در اصطالح عرفانی صفت کسی می شود که جدا از ماضی (

زندگی می کند، زیرا که هر لحظه اسرار ازل بـه دلـش مـی رسـد و     و مستقبل در زمان حال 

اگر عارف پرواي کند، لحظه مشاهده را از دست می دهد. به قول موالنا:

صوفی ابن الوقت باشد اي رفیق

12ص “ نگاه به سپهري  “ سمیسا 9
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نیست فردا گفتن از شرط طریق

تو مگر خود مرد صوفی نیستی

هست را از نسیه خیزد نیستی

حافظ می گوید:

دان آنقدر که بتوانیوقت را غنیمت 

حاصل از حیات وي جان، این دم است نادانی

وقـت  “ در باب وقت می نویسد کـه  “ کشف  المحجوب “ چنانکه هجویري در کتاب خود 

آن بود که بنده بدان از ماضی و مستقبل فارغ شود، چنانکه واردي از حق به دل وي پیونـدد  

ف آن نــه از ماضــی یــاد آیــد نــه از و ســر وي را در آن مجتمــع گردانــد، چنانــک انــد کشــ

10”مستقبل

سپهري می گوید:“ اینجا پرنده بود “ در شعر 

بال حاضر جواب تو

17ص ” نگاهی به سپهري“ نقل از 10
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11“از سوال فضا پیش می افتد 

فکري که او در مصراع ها آورده است، خیلی مشابهت با این سخن مولوي ( در فیه ما فیـه )  

دارد

هست. خشت بده، گل بـده خـوردن   گرسنگی سوال است از طبیعت که در خانه تن خللی“ 

جواب است که بگیر. نا خوردن جواب است که هنوز حاجت نیست. آن مهر هنـوز خشـک   

نشده است، بر سر آن مهره نشاید زدن. طبیب می آید ، نـبض مـی گیـرد، آن سـوال اسـت.      

دانـه  _جنبیدن رگ جواب است. نظر به قاروره سوال است و جواب است، بـی الف گفـتن  

نداختن سوال است که مرا فالن می آید. درخت استن جواب است بی الف زبان، در زمین ا

12”زیرا جواب بی حرف است سوال بی حرف باید.

:در همان شعر ( اینجا پرنده بود) سپهري می نویسد

پیش از این در لب سیب“ 

دست من شعار می شد

پیش از این یعنی

432هشت کتاب ص 11
74نقل از نیلوفر خاموش ص 12
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روزگاري که انسان از اقوام یک شاخه بود.

اري که در سایه برگ ادراكروزگ

روي پیک درشت بشارت

٬خواب شیرینی از هوش می رفت 

از تماشا سوي ستاره

13“خون انسان پر از شمش اشراق می شد 

“ در این مصراعها به طرف ابتداي وجود بنی نوع انسان اشاره می شـود، چنانکـه در مصـراع    

به شاخه ریباس یـا ریـواس کـه نـام     اشاره دارد“ روزگاري که انسان از اقوام یک شاخه بود 

( آدم و حـوا در  14گیاهی است و بنابر اساطیر کهن ایرانی، اولین انسانها یعنی مشی و مشیانه 

روایات ایرانی) از آن پدید آمدند.

در عرفان مکتب خراسان اصال خود آمیـزه یـی افکـار بـودایی و چینـی و آیـین هـاي کهـن         

خراسان قرنهـا بـا هنـد و چـین در تمـاس و رابطـه اسـت.        ایرانی و اسالم بوده است، زیرا که

431هشت کتاب ( اینجا پرنده بود)  ص  13

14 338جعفر یا حقی ( به نقل از مصاحبت آفتاب) ص “ اسطوره در شعر امروز ایران 
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سپهري در طی سالها با دانشمندان و ادیبان ایران و نیز از کتابهاي آنها آشـنایی خـوبی یافتـه    

بود و از ادیان و مذاهب و عقاید و ملل گوناگون که نیزعلوم زمان آگـاهی داشـت و همـین    

سپهري به طـرف برخـورد و پیوسـتگی را در    چیره او را بر معاصرانش امتیاز بخشید، چنانکه

شعر خود قبول می کند و اشاره می کند که فلسفه ایرانـی و مخصوصـا عرفـان ایرانـی گـرد      

سازي افکار گوناکونی است.

قرآن با باالي سرم، بالش من انجیل، بستر من تورات، و زیر پوشم اوستا، می بینم خواب؛  “ 

15”بودایی در نیلوفر آب

به خود اشاره می کند که اهل کاشان است اما او نیز یاد آوري می کنـد کـه   اگرچه سپهري

حیاتش به حیث یک انسان، پیوسته به سلسله تعقیب و توالی هاي تـاریخی اسـت و هـر نـوع     

احتمالی در این زمینه وجود دارد. می گوید

اهل کاشانم  “

نسیم شاید برسد

”سیلک“به گیاهی در هند،به سفا لینه اي از خاك 

238هشت کتاب ص 15
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16”نسیم شاید، به زنی فاحشه در شهر بخارا برسد

چنانکه اینجا از هر دو هم از پدر و مادر انسان نوعی و تاریخی و هم از پـدر و مـادر فکـر و    

ایـن روایـت آریـائی هاسـت     17”اولین انسان گیومرث بـود. “ فلسفه سخن می گوید زیرا که 

که در هند و ایران معمول بوده است. به همین رو می گوید یه گیـاهی در هندسـیلک یکـی    

از مناطق باستانی است که در جنوب غربی کاشان واقع است. آنجـا در زمانـه قـدیم تمـدنی     

وجود است و از این منطقه آثار باستانی معدد مخصوصا سفالینه هـاي ارزشـمندي بـه دسـت     

مده است. این جا توجه باید داشت که سفالینه ها نه تنها نشـان دهنـده تمـدن دوره گذشـته     آ

می شوند بلکه نیز از افکار و فلسفه آگاه می کنند.

در اشعار سپهري ایه هاي فرهنگی، تلمیحات قدیم و جدید فراوان دیده مـی شـود و مسـایل    

هـایی شـده اسـت. چنانکـه در شـعر      فرهنگی جدید و قدیم ایران و هند و بین النهرین اشاره

را بـاز  18مسافر به اساطیر ایران قدیم هم متوجه شده است، و فلسفه انتظار را در کرانه هامون

می گوید ( سپهري می گوید در کرانه ها هنوز می شنوي)  

274ص ،همان16

52نگاهی به سپهري ص ٬٬سمیسا 17
209کامیار عابدي  از مصاحبت آفتاب ص 18
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بدي تمام زمین را فرا گرفت

هزار سال گذشت،

صداي آب تنی کردنی به گوش نیامد

٬٬19اي در آب نیفتادو عکس پیکر دوشیزه 

می تـوانیم توضـیح آن را   ٬٬و این تلمیح را سیروش سمیسا چنین طور توضیح داده است که 

زرتشـت در دریـاي   بگوییم که به طبق اعتقاد زرتشتیان در صد در بنـدهش آمـده کـه نطفـه    

بعـد از  س هـزاره کیانسه ( هامون ) نگه داري مـی شـود، در راس هـر هـزار سـال ( یـا در را      

ها مـون در سیسـتان مـی    پیغمبر زرتشت) ، دختر دوشیزه اي براي آب تنی کردن به دریاچه

زرتشت باردار می شود و به ترتیب هوشید و هوشیدر ماه و سشیانت به وجـود  رود و از نطفه

می آیند. سوشیانت به طور کلی موعود دیانت زردتشتی است و آخرین سوشـیانت کـه بعـد    

و سـپهري ادامـه   20ت ارته نام دارد که تسامحاً سوشیانت مـی خواننـد.  از او قیامت است استو

حماسه ها و آغاز تمدنها اشاره میکند و دربـاره دو تمـدن   مرور خاطرات سفر انسان به دوره

قدیم بین النهرین و هند ذکر می کند.

322هشت کتاب ( مساز) ص 19
169ص ٬٬نگاهی به سپهري٬٬سمیسا 20
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سفر مرا به در باغ چند سالگی امر برد"

. ایستادم، 

دلم قرر بگیرد

21٬٬مدصداي پرپري آ

سیروس سمیسا در این باره می نویسد:

او عصر حماسـه و دوران نخسـتینه هـا و    یکی از تعلقات ذهنی شاعر و مسائل مورد عالقه٬٬

ادوار کهن اساطیري است، زیرا آن دوران، دوران اصالت است و هنوز اشیاء آلوده به شـائبه 

٬٬22دانش نیستند و به اصطالح هر چیز خودش است.

چیـزي  ٬٬خاطرات دوران کودکی خود می نویسد: درباره٬٬اتاق آبی٬٬. سپهري در کتاب 

در من شنیده می شد. مثل صداي آب که خواب شما بشنود. جریانی از سپیده دم چیز هـا از  

23٬٬من می گذشت و در من به من می خورد.

هشت کتاب ( مسافر)21
275ص ٬٬نگاهی به سپهريمیسا !! ش22
21ص ٬٬اتاق آبی٬٬سپهري در 23
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ران خصوصیات امتیـازي  اما با وجود پیوستگی و تماس فلسفه و عرفان ایران با تمدنهاي دیگ

اسـاس مکتـب خراسـان بـر     ٬٬و فرق با تصور دیگران حتی با مکتب عراق می دارد. چنانکه 

عشق و جنبش و زندگی و شادي و سکراست، حـال آن کـه مکتـب عـراق یـا بغـداد بیشـتر        

٬٬24مبتنی بر قبض و زهد و انزوا و ریاضت بوده است.

همـان عرفـان و   جدیـد کننـده و ادامـه دهنـده    بدین ترتیب عرفان و فلسفه سهراب سـپهري ت 

افکار مکتب اصیل ایرانی بچشم می خورد و آراي سپهري به آراي بزرگـانی عرفـان ایرانـی    

مانند با موالنا رومی شبیه معلوم می شود.

ارزش ترین شعر سپهري بشمار می رود، حتی ارزش شعري ٬٬مسافر٬٬از نظر فلسفه و فکر ، 

پذیرفته شده است، اما کمتـر معـروف   ٬٬صداي پاي آب ٬٬واالتر از و فرهنگی این منظومه 

است، زیرا که از تلمیحـات نـوین آکنـده اسـت و بطـور اسـتثنا، سـادگی شـعر هـایی دیگـر           

سپهري در آن دیده نمی شود، چنانکه سمیسا می نویسد:

ه سـروده شـد  ٬٬صـداي پـاي آب   ٬٬در حقیقت بر مبناي همان آموزه هـاي شـعر   ٬٬مسافر٬

نگـاه تـازه اسـت. مسـافر     است و لذا فهم آن در گروه درك و فهم صداي پاي آب و فلسفه

20ص ٬٬نگاهی به سپهري٬٬نقل از 24
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است که صداي آرام و جاري عبور ذهنی او را در بستر زندگی قـبالً شـنیده   ٬٬آبی ٬٬همان 

٬٬25ایم.

یعنی از٬٬صداي پاي آب ٬٬از پایان ٬٬مسافر٬٬چنانکه شعر 

کارما شاید این است٬٬

گل نیلوفرو قرنکه میان 

پی آواز حقیقت بدویم

آغاز می شود. در این جا شاعر می کوشد که به جاي آواز حقیقت، درپیخود حقیقت باشد. 

به عبارت دیگر بررسی می کند که آیا می توان گل سرخ را دریافت؟ ولی به این نتیجه مـی  

نقطه بـاز مـی گـردد    همیشه فاصله یی هست، پس دوباره به همان ٬٬هرگز ! زیرا ٬٬رسد که 

گل اسرخ شناور باشیم و کار ما نیست شناسـائی را از  ٬٬افسون٬٬که بهتر همان است که در 

٬٬26گل سرخ

به قول موالنا

30ص٬٬سمیسا !! نگاهی به سپهري25
30ص٬٬سمیسا !! نگاهی به سپهري26
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مپرسید، مپرسید ز احوال حقیقت

که ما باده پرستیم، نه پیمانه شماریم

شمامست نگشید ورزان باده نخورید

شکاریمچه دانید، چه دانید که ما در پی 

شیخ محمود شبستري گفت

مسافر چون بود، رهرو کدام است

که را گویم که او مرد تمام است

رد این منظومه، مسافر یک سمبل شخصی است که در یک نقطه و یک مرحله نمی مانـد و  

چون آب تر و تازه  از جو یبار زندگی و در پی دریافت حقیقت آن عبپر مـی کنـد و پایـان    

زندگانی را دریابد در این سفر نکتـه اي جالـب تـرین کـه سـپهري آورده      ٬٬راز ٬٬این سفر 

آدمـی، ایـن را سـپهري بـه حالـت      در زنـدگی ٬٬حـزن ٬٬است، آنست پیوستگی و حقیقـت  

خودبشـکل مکالمـه آورده اسـت، چنانکـه در     استغراق در افکار فلسـفی و خیـاالت عارفانـه   

پایان سفر خود چون دلش گرفته است، او به میزبان از راه سخن می گوید:

دلم گرفته است٬٬
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تمام راه به یک چیز فکر می کردم

٬٬و رنگ دامنه ها هوش از سرم می برد.

و درباره حزن و غم خود می گوید

نه، هیچ چیز مرا از هجوم خالی اطراف٬٬

نمی رهاند.

و فکر می کنم

که این ترنم موزون حزن تا به ابد

٬٬شنیده خواهد شدو

وحـدت و یکسـا بـین    ٬٬و باآلخره به این نتیجه می رسد که غم آدمی به سبب این است که 

نمی است. اگرزه فاصله بین وصل وفصل زیـاد نیسـت ولـی هیچگـاه     ٬٬27نگرنده و نگریسته

:وصال کامل به دست نمی آید

21ص ٬٬سمیسا !! نگاهی به سپهري27
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خیال می کنم٬٬

دزار آن رگ پنهان رنگ ها هستی

محوي به رد وحدت اشیاستو غم اشاره

خوشا به حال گیاهان که عاشق نورند

نه، وصل ممکن نیست

٬٬همیشه فاصله یی است.

حافظ می گوید

در بزم دور یک دو قدح درکش و برو

یعنی طمع مدار وصال مدام را

ي کرده است. فاصله همیشه وجـود دارد و چـاره یـی    و همین است که آن ترنم موزن را ابد

حادثـات و  نیست و از این او این حزن هم طبیعی است و بد نیست و انسـان را نبایـد دربـاره   

عمـر خیـام کـه یکـی از فلسـفی هـاي       بدبین دارد، چنانکه بنابه گفتـه واقعات زندگی عقیده

بزرگ ایران بشمار می رود
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عمر عجب می گذرداین قافله

در یاب دمی که با طرب می گذرد

ساقی غم فرداي حریفان زه خورد

پیش آرا پیاله را که شذ می گذرد

نه، وصل ممکن نیست

٬٬همیشه فاصله یی است.

:حافظ می گوید

در بزم دور یک دو قدح درکش و برو

یعنی طمع مدار وصال مدام را

همیشه وجـود دارد و چـاره یـی    و همین است که آن ترنم موزن را ابدي کرده است. فاصله 

حادثـات و  نیست و از این او این حزن هم طبیعی است و بد نیست و انسـان را نبایـد دربـاره   

عمـر خیـام کـه یکـی از فلسـفی هـاي       بدبین دارد، چنانکه بنابه گفتـه واقعات زندگی عقیده

بزرگ ایران بشمار می رود
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عمر عجب می گذرداین قافله

طرب می گذرددر یاب دمی که با 

ساقی غم فرداي حریفان زه خورد

پیش آرا پیاله را که شذ می گذرد

سپهري نیز مانند بسیاري از فیلسوفان ایران عقیده دارد که انسان نمی تـوان اسـرار و رمـوز و    

جود شناخت و شناسایی از حقیقت زیست و مرگ عاجز است، زیرا کـه بسـط عقـل انسـان     

انسان را نباید که عمـر را در دریافـت راز هـا کـه از عهـده     محدود می شود. به همین علت، 

٬٬انسان خارج است تباه کند، چنانکه صالح حسینی به هنگام توضیح و تشریح شعر سـپهري  

صحبت از شهري بی نام و نشـانی  ٬٬پشت دریاها٬٬در"در این باره می نویسد: ٬٬پشت دریا

دریا رمزي از مرگ است، ولـی مرگـی   ٬٬ت.در آن پنجره ها رو به تجلّی باز اس٬٬است که 

که عین جاودانگی است. آدمی بـا پیوسـتن بـه دریـا همچـون رود محـو مـی شـود ولـی بـه           

بیکرانگی و ابدیت می رسد وو در تولد مجدد خویش به شهري می رسد که پنجـره اش رو  
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ار جـان غبـارتن اسـت و مـانع دیـد     به تجلی باز می شود. به عبارت دیگري، حجـاب چهـره  

:و خیام گفت٬٬28معشوق ازلی است. بافناي مطلق جسم است که دیدار خدا میسر می شود.

اسرار ازل را نه تو دانی و نه من

و ین حرف معماي نه تو دانی و نه من

هست از پس پرد گفتگوي من و تو

چون پرده بر افتد نه مانی و نه من

چنانکه داریوش آشوري در این باره می نویسد که :

ایمان او کودکی ست بازیگوش و شگفت زده که در این باغ اسرار می گردد. همه چیـز  "

را با حیرت و دقت از جابر می دارد، می بوید، لمس می کند و باز سر جایش می گـذراد.و  

می داند که هیچ جیزي را نباید بشکند، نباید له کند، زیرا این باغ معجـزات اسـت. در میـان    

و به هیچ برهان عقلی، به هیچ معجزه، به هیچ ید بیضـا و شـق القمـري    اینهمه آیات شگفتی ا

٬٬29نیاز ندارد تا ایمان بیاورد.

206ص ٬٬گلهاي نیایش٬٬صالح حسینی 28
24ص ٬٬پیامی در راه٬٬داریوش آشوري در 29
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:حجت او معلوم می شود، می گوید٬٬برگ درختان سبز"بلکه 

زیرا بیدي بودیم"

برگی از شاخه اي باالي سرم چیدم، لفتم:  

چشم را باز کنید، آیتی بهتر ازین می خواهید؟

که به هم می گفتند:می شنیدم

٬٬30سحر می داند، سحر! 

)232هشت کتاب (برگ درختان سبز،) ص 30
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