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  ١:برر و زِيين زباش چن می
  عتیيات علی شريريدرنگی در کو

  
  

  .1390، خردادماه 12شماره  سال دوم، ،مجله مهرنامه: منبع

  
  و فکر کن که چه تنهاست
  اگر که ماهی کوچک
  )سهراب سپهري( کران باشد دچار آبی دریاي بی

  
اسالمیات و اجتماعیات، . اسالمیات، اجتماعیات و کویریات: گفت که سه سنخ نوشته دارد ـ مرحوم شریعتی می 1

قرائت او از مفاهیم و  .است شریعتی داشته ي  شناسانه وکاوهاي روشنفکرانه و دینها و کند می با کوششتناسب تا
هایی چون تشیع، ایدئولوژي، مارکسیسم، اگزیستانسیالیسم، اومانیسم، سوسیالیسم، دموکراسی،  مقوالت و شخصیت

را پیش چشم ... و 5، ماسینیون4، هایدگر3، کامو2سینا، سارتر ، ابوذر، ابوعلی)ع(، حسین)ع(اسالم، پیامبر اسالم، علی
هاي  ها و تالطم ر شدنبو زیر و زِ لاگزیستانسیدر مقابل شریعتی در کویریات دلمشغول احوال . دهد مخاطبین قرار می

باکانه  را بی... هاي خویش در باب خدا، هستی، انسان، ارزش، معناي زندگی و وجودي خویش است و تأمالت و یافته
سان ماهی کوچکی که به سر وقت جهان پیرامون  هاو ب. افکند و چندان در بند قضاوت عمرو و زید نیست آفتاب می بر

خویش را  هاي یافتهو  آورد و اخگرها رفته و دچار فخامت و عظمت دریاي بیکران هستی شده، هر از گاهی سربر می
و هبوط در کویر ، هاي آشنا با مخاطبتوان در  تأمالت کویري شریعتی را می. دهد در منظر دیگران قرار می

شریعتی نظیر کثیري از متفکران به مقوالتی چون خدا، امر متعالی و ساحت قدسی . سراغ گرفتوگوهاي تنهایی  گفت

                                            
شدن این مقاله، از مالحظات سودمند آقاي یاسر میردامـادي   در نهایی. ي روشنفکري معاصر است که در حال نگارش است ارنده دربارهـ این مقاله، بخشی از کتاب نگ ١

  .از ایشان سپاسگزارم. و خانم نیر طهوري بهره بردم
2 - Sartre, Jean Paul (1905-1980) 
3 - Camus, Albert (1913-1960)  
4 - Heidegger, Martin (1889-19760  
5 - Massignon, Louis (1883-1962) 
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هاي او در  ها و آموزه کثیري از بصیرت .اندیشیده است تعبیر کرد، می» الوهیت« مفهوم فراخ به را آنتوان  می که  ،جهان
  . وجو کرد و فراچنگ آورد توان در کویریات جست ن باب را میای

شریعتی با  ي  هنظر قراردادن تمام آنچه به کویریات موسوم است، قرائتی موجه از مواجه کوشم با مد در این مقاله می
فرض  ی بر دو پیشبا امر متعالی مبتن او ي  مواجهه بندي من از چگونگی صورتدر این نوشتار، . مدست ده امر متعالی به

اند، متناسب با نگرش او به  شریعتی که به نحو مبسوط در این آثار بیان شده اگزیستانسیلنخست آنکه احوال : است
بر او در آن  در واقع، احوال وجودي شریعتی متناظر با چگونگی پدیدارشدن جهان. جهان پیرامون در آن احوال است

مفروضات همان گیرد، متناظر و متالئم با  و تجاربی که شریعتی از آنها پرده برمی، احوال  فلسفی يبه تعبیر. اوقات است
هاي  شناختیِ آن تجربه مفروضات هستی ي زنی در باره گمانه. استکه محل بحث کنونی ما هستند  اي انتولوژیکی
انسان صادقی ) یعتیعلی شر(فرض دیگر این است که گویندة این سخنان  پیش. در اینجا محوریت دارد لاگزیستانسی

کرده و بر  که او به عیان تجربه می است شده، مطابق با آن چیزي بوده بوده و هرآنچه بر قلم او در کویریات جاري می
  .چنانکه رخ داده، با دیگران درمیان گذاردشده تا آنها را،  آن می
عتی در باب امر از موضع شری خودبراي روشن شدن حدود و ثغور بحث و چگونگی خوانش اي،  با چنین مقدمه .2
  :مگیر ذیل مدد می 6مفهومی از دستگاه ،متعالی

توان چهار موضع را از یکدیگر  می ،بندي کالن انتولوژیک در باب امر متعالی و ساحت قدسی بنابر یک تقسیم
  .9گرایی دینی واقع ، گریزپایی امر غایی و نا8ضد واقع گرایی دینی ،7گرایی دینی واقع: بازشناخت

بر این باورند که عالوه بر جهان پیرامون که متشکل از  الجمله فی گرایان دینی واقع: گرایی دینی واقع .2ـ1
سب و روابط میان آنهاست و در  10هاي امور وضعیت نیز  11فالسفه از آن تحت عنوان جهان پدیداريزبان و اصناف ن
بر پاي  ،نیستجهان کور و کر  هرچند ،بدین معنی. گرفت توان ساحت قدسی را نیز در این عالم سراغ شود، می یاد می
هاي نوافالطونی، این جهان، جهان کون و فساد است و  بنابر آموزه .نیز هستواجد ساحت دیگري  و، ایستادهخود ن

. الیتناهیباقی و آباد و بیکران و  جهانی کرانمند و فناپذیر؛ از پیشِ خود استقاللی ندارد و در دل جهان کبیر قرار دارد؛
رقیقه و نازلۀ آن چیزي  ۀشود، مرتب در این جهان یافت می... اگر امور و اوصافی چون حیات، اراه، آگاهی، خیر، قدرت

                                            
6 - Conceptual frame work 
7 - Religious realism  
8 - Religious anti-realism 
9 - Religious none-realism 
10 - State of affairs  
11 - Phenomenal world  
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 ،گرایان در اردوگاه واقع عالوه بر این،. »صورتی در زیر دارد آنچه در باالستی«: شود است که در ساحت برین یافت می
  .14و الهیات غیبت 13، الهیات ایجابی12الهیات سلبی: گر بازشناخت و تفکیک کردهاي زیر را از یکدی نحلهتوان  می

موضع مختار خود در بارة امر متعالی را، ملهم از  ،ادیان ابراهیمی معتقد به عموم عرفاي: الهیات سلبی. 2ـ 1ـ 1
بر این باورند که این عالم ایشان . کنند بندي می هاي الهیات سلبی صورت تجارب عرفانی و دینی خویش، مبتنی بر آموزه
 تعیننامصورت و   و بی و متعلَّق تجربۀ امر بیکران کرانمند یما موجوداتواجد ساحت قدسی است؛ اما از آن جایی که 

  :بگوییمآن چنانکه باید سخن  ي هدر بار یمتوان نمی ،هستیم
  یـتـرداشـب  ها ردهـپ  تانـسـز ه ا ـت    ی ـتـی داشـی هسـتی زبـانـکاشـک

  دانـتی بــرو بسـب  رـگـدی  ي  ردهــپ    تی از آن ـویی اي دم هسـرچه گـه
  15ست و محالخون شستن محال هخون ب    ال ـو ح  تـالسـادراك آن ق ت ـآف

  16ه با تو دم زنمـی این هر سـه بـا کـت    هم زنم را برو گفت حرف و صوت 
  17زد ز دلـیـان خمـرجـزاران تـه دـص    لّ ـجـما و سـر ایـق و غیـطـر نـیـغ

  :و
  مــنــم کـو مـیـان انـدر ایـن مـیـان کـه     ـیـان آور ـم  در ـرار ــی اسـگـفـتـ

  مـنــمـ  کـه  آن  تس هدــامــان نـزبـ  در    وش ـمـي خاـه بگفت گـفـتـم آنـی
  18مــنــم  هـک  انــزب یـب  ايـویـت گــنـای    د ــامـو در نـان چـدر زبـم انـتـفـگ

است دم فرو بندیم تا هستی به جاي ما سخن بگوید، چرا که ما محدود و کرانمندیم و هرچه تالش کنیم تا در  بهتر
عربی از  عرفایی چون مولوي و ابن ي گله. شود بارة امر بیکران سخن محصلّی بگوییم، پردة دیگري بر آن بسته می

ق به همین مقام است توان در بارة امر متعالی به  ان خون را با خون شست، نمیتو گونه که نمی همان. تنگناي زبان متعلّ
طور سلبی و تنزیهی  الهیات سلبی متضمن این مطلب است که صرفاً به. زبان و به نحو ایجابی سخن گفت ي وسیله
 ي ده، عارف مسیحی س19مایستر اکهارت. توان فراچنگ آورد توان به امر بیکران اشاره کرد و آن را چنانکه باید، نمی می

توان تحت عنوان  سکوت اکهارتی که از آن می. ترین چیز به خداوند سکوت است شبیه: گفت چهاردهم میالدي می

                                            
12 - Negative theology  
13 - Positive theology  
14 - Theology of absence  

  .4724ـ  26؛ دفتر سوم؛ ابیات مثنوي معنويـ مولوي؛  ١٥
 .1733؛ دفتر اول؛ بیت همانـ  ١٦
 .1211؛ دفتر اول؛ بیت همانـ  ١٧
  .1759غزل شماره کلیات دیوان شمس تبریزي؛ ـ مولوي؛  ١٨

19 - Meister Echhardt (1260-1327) 
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هاي الهیات سلبی است و بیشتر از هر چیز بر ناتوانی و عجز انسان در  ، متناظر با آموزه20سکوت عرفانی نیز یاد کرد
  :کند تبیین ساحت قدسی تأکید می

  ولی مکش تو چو تیرش که از کمان بگریزد    ـزد هان بگریـناگبگیر دامن لطفش که 
  در آب چـونک درآیـی، بـر آسـمـان بگریزد  بر عاشقانش بجویی چو ماه ز آب بتابد 

  21کـه گـفت نـیـز نـتـانی کـه آن فـالن بگریزد    د یننامش چو قصد گفتن ب گریزدچنان 
است و  آن به نحو مستوفا سخن گفت، چرا که لغزنده ي اید در بارهتوان چنانکه ب و نه میتوان آن را فرو نهاد  نه می

به  همگیقائالن به الهیات سلبی . افتد شود و در دام نمی شود، به دور دست پرتاب می چون تیري که در کمان نهاده می
  .گیرند و نه بیشتر دهند و از آن پرده برمی از وجود ساحت قدسی در این عالم خبر می هاشار

توان در باب ساحت قدسیِ هستی سخن گفت و از آن  هاي الهیات ایجابی می مطابق با آموزه: الهیات ایجابی. 2ـ1ـ2
که این سخنان، سخنانِ  هرچند، »خداوند بخشنده است«و » عشق است خدا«شود  وقتی گفته می. پرده برگرفت

معنا  ي نیست که مدعیاتی از این دست افادهن این سخن ای ي هبارة وجودي بیکران است، اما الزمموجوداتی کرانمند در 
  :کنند و معرفت نمی

  22اي ک روزهـمت یـجد؟ قسـند گنـچ    اي  وزهـحر را در کـریزي بـر بـگ
است که به قدر طاقت بشري در  این اند، »تردامن و سجاده شراب آلوده  خرقه«آدمیانی که  ي ت یک روزهقسم

  .هاي آن برگیرند لفهؤاز اوصاف و مامر متعالی سخن بگویند و پرده  ي باره
قدسی این  در متونِ. بندي کرد هاي الهیات ایجابی صورت توان ذیل آموزه تلّقی ادیان ابراهیمی از امر متعالی را می

هستی به تفاریق سخن رفته و امر متعالی متصف به اوصاف چندي شده  مبدأ عالم و ساحت قدسیِ ي در باره ،ادیان
موسوم است، متصف به » اهللا«هستی که به  رآن مجید که کتاب آسمانی مسلمانان است، ساحت قدسیِمثالً در ق. است

در واقع، . شده است... ، خالق، مصور، کبیر، واحد، قهار ويقواوصافی نظیر سمیع، بصیر، رحمان، رحیم، جبار، عزیز، 
توان تلّقی  اي از ساحت قدسی را می نین تلقیچ. صف به چنین اوصافی استاسالم، هستی متّ دینهاي  بر آموزه بنا

د انسانی دار ي بغهصف به اوصافی است که صنیز نامید؛ چرا که مطابق با آن، حقیقت برین و امر غایی متّ 23انگارانه انسان
صف دیده و متّبه تعبیر دیگر، در این تلّقی، امر متعالی متعین به تعینات ع. توان آنها را سراغ گرفت و در عالم انسانی می

شناختی متناظر با تجارب باطنی و دینی قائالن به الهیات ایجابی  این مفروض هستی. به اوصاف انسانی چندي است

                                            
، سکوت در تراکتاتوس، سکوت و معنا، جستارهایی در فلسـفۀ ویتگنشـتاین  دباغ، سروش؛ : براي آشنایی بیشتر با انواع سکوت عرفانی، نگاه کنید بهـ  ٢٠

  .23ـ 46، صص 1387تهران، صراط، ویراست دوم، 
  .900؛ غزل شماره کلیات دیوان شمسـ مولوي؛  ٢١
  .20نامه؛ بیت  ؛ نیمثنوي معنويـ مولوي؛  ٢٢

23 - Anthropomorphic 
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خواند، از درکی از هستی پرده  کند و او را از عمق جان می است، عارفی که خالصانه و خاضعانه با خدا نجوا می
  :ده استکر دریافت خودگیرد که در تجارب دینی  برمی

  24تا نـخواهی تو نخواهد هیچکس    فـریـاد رس  ،ها عـقـل ي اي دهـنده
  25تـو دهـی آخـر دعـاهـا را جـزا    ـا ـل دعــیـهـم از اول تـو دهـی م

  26یم با چندین تـراشـمـا همه الش    شنو هم تو باش بو هم تو ـهم بگو ت
  مـا مـدر ي پـردهپـرده را بـردار و     خر ـت ما، ما را بـر از دسـیـت گـدس
  27شودـه تواند جز که فضل تو گـک    ران را اي ودودـل گـفـنین قـن چـای

در الهیات غیبت سخن بر سر این است که  خداي ادیان ابراهیمی که واجد اوصافی چند : الهیات غیبت.  2ـ 1ـ3
و خویش را در جهان بر آفتاب نیفکنده اي روي برتافته  است، عالماً و عامداً در برهه... نظیر اراده، علم، قدرت، خیر و

اي در محاق و خسوف فرو رفت و روي از بندگان و  دانان بر این باورند که خداوند در دوره خی از الهیرب. است
پنهانی است که دیدار » آشکارصفت«براي عارفی چون مولوي، خداوند . مخلوقات خویش برگرفت و پنهان شد

  : رود کند، هم به غیبت می یان است، هم نهان، هم ظهور میکند؛ هم ع نماید و پرهیز می می
  هـم جـهانی هـم نـهانی هـم عیـانی، شادباش    هم ظریفی هم حریفی هم چراغی هم شراب 

  رسانی، شادباش رسان، خوش می رسان و می می    دم بـه رسـانـی دم هـاي آن جـهـانی می تحـفه
  28کشانی، شادباش ، خوش میکشان چشان و می می    تان سوي تو ـان مسـد جـانـکش ها را می رخت

هرچند لحظاتی  کند، برد و در عمق جان تجربه می یهاي آن جهانی را نصیب م در عین حال قویاً باور دارد که تحفه
ن اما قائالن به الهیات غیبت بر این باورند که روزگاري خدا از انظار آدمیان پنهان شده و غایب بود. شود از او نهان می

خدایی که  .هیات غیبت مدد گرفتندعظیم هولوکاست از ال ي برخی از متألهان براي تبیین فاجعه. را اختیار کرده است
گذشته در و دیوار جهان را از حضور خود خواهد  چونچند صباحی است غیبت کرده، اما روزي رخ خواهد نمود و 

هاي الهیات غیبت، عالم واجد  پس، بنابر آموزه. را باران وار نزدیکان را گوهر خواهد بخشید و دوران بارانآکند و 

                                            
 .1438ـ همان؛ دفتر ششم؛ بیت  ٢٤
 .3499ـ همان؛ دفتر چهارم؛ بیت  ٢٥
 .1240ـ همان؛ دفتر ششم؛ بیت  ٢٦
  .2449و  2446ـ همان؛ دفتر دوم؛ ابیات  ٢٧

بـراي بسـط   . اند بندي کرده هاي الهیات سلبی و ایجابی صورت گفتنی است که عموم عرفا تجارب باطنی خود و چگونگی مواجهه با امر متعالی را توأمان بر اساس آموزه
 .1388؛ نشر پارسه؛ تهران امر اخالقی، امر متعالی ؛» ي سپهري در منظومه امر متعالیتطور «دباغ، سروش؛ : مطلب، به عنوان نمونه نگاه کنید بهبیشتر این 

  .1243شماره   ؛ غزلکلیات دیوان شمس تبریزيـ مولوي؛  ٢٨
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پاي «و » روزي خواهد آمد«نمایاند، اما  و عامداً روي در نقاب کشیده و رخ نمی امر متعالی عالماً وساحت قدسی است، 
  .29»هر دیواري میخکی خواهد کاشت

توان از  عالم عاري از ساحت قدسی است و نمی گرایان دینی بر این باورند که ضد واقع: گرایی دینی ضد واقع.  2ـ2
و مقوالتی جز  ،بنابر رأي ایشان، جهان خودبسنده است و ایستاده بر پاي خود. امر متعالی در این عالم سراغ گرفت

سب و روابط میان اشیا و حاالت روانی و ذهنی انسان ر به تعبی. شود در این جهان یافت نمی ها اشیا، امور واقع، اصناف ن
 گوهر مسیحیتدر  30فوئرباخ. شود و تعینی ندارد ها و جهان پیرامون یافت نمی از انسان منسلخدیگر، امر متعالی جدا و 

مدلول این سخن این است که ساحت قدسی تعین و تقرّري . خدا را فرافکنی کرده و آفریده است ،گفت که انسان می
مرخصی گرفتن و دریاي ایمان نیز در  31کیوپیت. آید و فراچنگ نمیجداي از انسان و حاالت روانی و ذهنی او ندارد 

آورد که  سخن به میان می 32کند، اما از نوعی نحوة زیست دینی گرایانه اتخاذ نمی ، گرچه آشکارا موضع ضد واقعاز خدا
قل از کاربران زبان توان مصادیق این مفاهیم را مست در آن مفاهیم دینی، مدلول مستقل از کاربران زبان ندارند و نمی

 کیوپیت .نظام دینی را در نظر بگیرید مفهوم در ترین به عنوان محوري» خدا«مثالً . دینی در جهان پیرامون سراغ گرفت
 ،وراي کاربران زبان در عالم افالطونی ،موجودي شود نه ناظر به تعینِ کند که معنایی که از این واژه فهمیده می اذعان می

بیش . دینداران است، همین و بس ي  وسیله هاي گوناگون به اژه در سیاقشدن این و کار بسته به گونگیِکه معطوف به چبل
حساب آورد که  به گرایان ضد واقع ي عموم ملحدین را باید در زمره. از این نباید از چیزي در این میان سراغ گرفت

در جهان پیرامون منحصر دانسته و آن را عاري از م را ن عالمند و به لحاظ انتولوژیک عالمنکر ساحت قدسی در ای
در واقع تجارب کفرآلود ایشان و . که من پیمودم نه صحرا نه بهرام است و نه گورش: انگارند هاي دینی می هویت

لش و سرد و خودبسنده و عاري از ساحت معنوي و قدسی تجربه کردن، متناظر با مفروضات و  کر هستی را کور و
توان در عداد کسانی قلمداد کرد که چنین درکی از  کسانی چون سارتر، فوئرباخ و هدایت را می. ان استانتولوژیک ایش
  .اند هستی داشته

انگارند و ساحتی معنوي را در  گرایان عالم را واجد ساحت قدسی می چنانکه دیدیم، واقع: گریزپایی امر غایی.  2ـ3
، متناسب و متناظر با پر دیدن عالم از هاي دینی ایشان لوژیک تجربهانتو در واقع مفروض. گیرند این جهان سراغ می
که عالم  شناختی است گرایان مؤید این مدعاي هستی ضد واقع لهاي اگزیستانسی در مقابل، تجربه. ساحت قدسی است

عرفی کسی مرا به آفتاب م « دیگر دهد که غمگنانه ندا سر می گویی ایشان. عاري و خالی از ساحت قدسی است

                                            
 .»پیامی در راه«، هشت کتابـ سپهري، سهراب؛  ٢٩

30 - Feuerbach, Ludwig (1804-1872) 
31 - Cupitt, Don (B. 1934) 
32- Religious form of life  
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و  است »خورشید مرده« 33،»هاي رابطه تاریکند چراغ ...ها نخواهد برد کسی مرا به میهمانی گنجشک /نخواهد کرد
خواهد باور کند که باغچه  کسی نمی«و  34،»...ستایمان /ها گریخته ز قلبغمگین ک آن کبوتر که نام«د دان نمی کس هیچ

  .35»...میرد دارد می
اند، روزهایی جهان را سرد و فسرده  پر و خالی از ساحت قدسی تجربه کرده ،وأماندر عین حال کسانی جهان را ت

. اند یافته م را واجد ساحت قدسی و مشحون از اوصافی چون حیات، اراده، عشقاند و ایامی عال و کر تجربه کرده و کور
است لنسیاگزیستاهاي  مات این نوع تجربهدر نوسان بودن میان پر و خالی دیدن عالم از مقو.  
شود، عرفا در تجارب باطنی خویش، عالوه بر احوال بسطی و تجارب  چنانکه در متون عرفانی مکرراً دیده می

  :اند، تجاربی که ناظر به فراق و احوال قبضی عارف است ، بهجتی از محجوب واقع شدن به میان آوردهلبی وصالی،
  36کشی تا واشود چشمان من چراغم میپیش     کشی  کشی، یک دم به باغم می یک لحظه داغم می

  :و
  

  شود سر نمی و بهـت  یـا روي؟ بـجـنی کـآنِ م  سوي وفا روي، گاه سوي جفا روي گاه 
  37شود سر نمی کنی، بی تو به این همه خود تو می    کنی ـه کنند، بشـهند، برکنی، توبـدل بن

دهد، اما در برخی از  اي تردید به دل راه نمی هربودن عالم ذرآید که عارف در پ از این تجارب باطنی چنین برمی
انگارد که به سبب خطایی که از  در واقع عارف چنین می. استیابد که محجوب واقع شده  تجارب خویش چنین درمی

  :او سر زده محبوب از او روي برتافته و روي در نقاب کشیده است
   

  38ببست  لوه گري کرد و روابرو نمود و ج از آن شدم که نگارم چو ماه نو    شیدا 
  

خود  اي از تجارب خویش عالم را یله و سرد و به کند، در پاره اما کسی که بین پر و خالی دیدن عالم نوسان می
ف به مصداق . کند؛ نه اینکه جانِ جهانی هست و از او روي برتافته است روح تجربه می وانهاده شده و بی شیاء به االَتَعرَ

. را از تجاربی که توأم با قبض و بسط است بازشناخت و تفکیک کرد لاین سنخ تجارب اگزیستانسی توان ، میهاضداداَ

                                            
  .»پرنده مردنی است« ؛ایمان بیاوریم به آغاز فصل سردـ فرخزاد، فروغ؛  ٣٣
  .»هاي زمینی آیه«؛ تولدي دیگر؛ ـ فرخزاد، فروغ  ٣٤
 .»سوزد دلم براي باغچه می«؛ ایمان بیاوریم به آغاز فصل سردـ فرخزاد، فروغ؛  ٣٥
  .1805و  1786شماره  هاي ؛ غزلکلیات دیوان شمس تبریزيمولوي؛ ـ  ٣٦
 .553شماره   ـ همان؛ غزل ٣٧
  حافظ، دیوان  ـ  ٣٨
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جد گریزپایی و لغزندگی گذراند، گویی جهان وا از منظر کسی که تجارب توأم با پر و خالی دیدن عالم را از سر می
پر کاهی در  همچونر شدن و بزیر و زِ این سبیند و نفسی دیگر خالی؛ گویی نف نَفَسی جهان را پر می .ابدي است

سان  صورت حقیقی این هستی به. نصیب فرد است و نه بیشتر ،مصاف تندبادهاي وجودي باال و پایین رفتن
گویی هستی از . نمایاند افتد و رخ نمی و در دام نمی 39است که در برکه هاي آینه توبرتو لغزیده است» یگریزپای ماهی«

نه ، وجودشناختی دارد ي بحث در اینجا صبغه که داریمعنایت  .زند می سر باز تنآشکارسازي ساحت قدسی 
است یا نه، که در صورت م واجد ساحت قدسی دانیم عال این نیست که آیا ما می عابه تعبیر دیگر، مد. شناختی معرفت

شکارگی ساحت قدسی در شناسانه خواهد بود، بلکه سخن بر سر آشکارگی یا عدم آ مطرح شده معرفت ي اخیر مسئله
  .وجودشناسانه دارد ي ي اخیر، صبغه لم متعین است و وجود دارد، مسئلهعالم است، از آن حیث که عا

موضعی وجودشناختی است که ناظر به گریزپا بودن و تن زدن هستی از آشکارسازيِ ساحت  ،امر غایی گریزپاییِ
. یابند بینند و می که جهان را توأمان پر و خالی می است یکسان لقدسی و متناظر و متناسب با تجارب اگزیستانسی

کنند و نفیاً و اثباتاً در بارة وجود ساحت قدسی در عالم اتخاذ  به تعلیق حکم می ، حکمقائالن به گریزپایی امر غایی
 لستانسیعالم واجد ساحت قدسی است، چرا که برخی از تجارب اگزی بنابر رأي ایشان، از یک حیث. کنند موضع نمی

ایشان  اگزیستانسیل گویند، در عین حال واجد ساحت قدسی نیست، چرا که برخی دیگر از تجارب ایشان چنین می
  .مؤید این امر است

توان اتخاذ  بر این باورند که در بارة بود و نبود ساحت قدسیِ هستی، اساساً نمی گرایان ناواقع: گرایی ناواقع.  2ـ4
گرایان و قائالن  گرایان ناموجه است، و هم موضع ضد واقع در این میان هم موضع واقع. موضع کرد و رأیی صادر کرد

توان اذعان کرد که ساحت قدسی در این عالم  بنابر رأي ایشان نمی. به گریزپایی امر غایی ناموجه است و فرونهادنی
زپا بودن ساحت قدسی همدلی کرد، چرا گرایان و قائالن به گری توان با موضع ضد واقع وجود دارد، در عین حال نمی

بندي  صورت» واقعیت« ي و عدم تفطن به رهزنی واژه» یرامونجهان پ«و » زبان«که مواضع یادشده مبتنی بر تفکیک میان 
  .شده است
هاي زبان طبیعی  وکژتابی ها متأخر، رهزنی 41هاي ویتگنشتاین فیلسوف دینی معاصر، تحت تأثیر آموزه ،40فیلیپس
. رود کار می در زمرة مفاهیمی است که در مباحث فلسفی به کرّات به» واقعیت«. انگاشت سفیدن را جدي میهنگام فل

ترین سطوح تماس با  ترین و بنیادي ، در عمیق42ها و محاط بودنشان در زبان بنابر رأي فیلیپس، زمانمند بودن انسان
توان از تعین و یا عدم تعین واقعیت بیرون از  یممقتضاي این سخن این است که ن. جهان پیرامون رخنه کرده است

                                            
 .بر گرفته شده اند  احمد شاملو »ماهی«از  شعر  تعابیر ـ  ٣٩

40 - Phillips, Dewi Zephaniah (1934- 2006)  
41 - Wittgenstein, Ludwig (1889-1951)  
42 - Language-bounded 
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واجد ساحت قدسی نیز هست، عنایتی به  ،کند جهان پیرامون به نظر او، کسی که ادعا می. سوژه سخن به میان آورد
ر از کارب منسلخ واقعیت ي توانستیم در باره ما موجودات محاط در زبان نبودیم، می اگر. مفهوم واقعیت ندارد رهزنی

اما هم ویتگنشتاین متأخر و هم . سخن به میان آوریم) جمله ساحت قدسی من(زبان و تعین و عدم تعین امور در آن 
زبان در تمام  کار بستن گریز و گزیري از به ها کنند که انسان بر این امر تأکید می 44و دریدا 43فیلسوفانی چون لویناس
توان واقعیت  بدون واسطۀ زبان غیرممکن است و اساساً نمی ،مل کردنگفتن، اندیشیدن  و تأ سخن .شئون زندگی ندارند

گرایی  واقع ي به همین سبب است که فیلیپس دوگانه. 45»هم در تو گریزم ار گریزم«: ناب فرازبانی را فراچنگ آورد
توان در باب تعین ساحت  است که اساساً نمیخواند و بر این باور  می 46کاذب ي گرایی دینی را دوگانه ضد واقع/دینی

فیلیپس  ي هگرایان ، مؤید موضع ناواقعالویباندنقل قول زیر از  47.قدسی در جهان پیرامون، نفیاً یا اثباتاً اتخاذ موضع نمود
این . دارد واقعیت دریغ می ي هرگونه نقش متافیزیکی را از ایده دیدگاه ویتگنشتاین در بارة زبان، به طور ضمنی،« :است

کنند و  دیدگاه منکر آن است که بتوان هرگونه تمایز اصولی میان آن اجزایی از گفتار که حقیقتاً واقعیت را توصیف می
  48.»کنند، قائل شویم آن اجزایی که حقیقتاً چنین نمی

یِ مشتمل بر اصناف است که جهانِ پیشازبان فرض پیشین مبتنی بر این پیش ي هگان گرایان، شقوق سه بنابر رأي ناواقع
مدلول این سخن این . فرض غیرموجه است و فرونهادنی ها وجود دارد، حال آنکه این پیش روابط میان اشیا و پدیده

گرایی دینی  ناواقعنی و گریزپایی امر غایی عبور کرد و با یگرایی د گرایی دینی، ضد واقع است که باید از سه موضع واقع
قام از آنکه در م گرایان بیش ناواقع. جابی آن استای ي تر از صبغه گرایان پررنگ ع ناواقعضسلبی مو ي هصبغ. همدل بود

  .کوشند تا نقصان مواضع دیگر را نشان دهند وضعیت ساحت قدسی در جهان پیرامون باشند، می ي اتخاذ موضع در باره
شریعتی با امر متعالی در کویریات  ي ههاجي مو ه مفهومی یادشده به داوري در بارهتوان در پرتو دستگا اکنون می.  3

هاي متعدد و  و زیر و زبر شدن لدست دادن قرائتی موجه در این باب باید تمام احوال اگزیستانسی براي به. پرداخت
برگرفتن برخی و . گذشته و در کویریات بروز و ظهور یافته، پیش چشم داشت احیاناً متناقض شریعتی را که بر او می

ذیل که با درنگ و تأمل  فقراترسد  نظر می به. برخی دیگر در این میان به لحاظ روشی، ناموجه استفرونهادن 
تواند نمایانگر احوال متالطم معنوي شریعتی و درك او از ساحت  باره از کلّ کویریات انتخاب شده است، می چند

  :قدسیِ هستی در فواصل زمانی متفاوت باشد

                                            
43 - Levinas, Emmanuel (1906-1995)  
44 - Derida, Jacques (1930-2004) 

 .؛ حکایت سومگلستانـ سعدي؛  ٤٥
46 - False dichotomy  

همچنـین   .44ــ 48، صـص  2، شـمارة  1384؛ فصلنامۀ مدرسه، تهران »گرایی دینی جان هیک و ناواقع«سید امیر اکرمی، : ـ براي بسط بیشتر این مطلب نگاه کنید به ٤٧
 .27ـ37، صص 1389، تهران، نشر نی، ویتگنشتاین مقوالتی در فلسفه: انزبان و تصویر جه: ، در»گرایی اخالقی ویتگنشتاین متأخر و واقع« دباغ، سروش؛: نگاه کنید به

48 - Lovibond, Sabina; (1983); Realism and Imagination in Ethics; Oxford: Blackwell Publishing; p: 36. 
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م، به روشنی و صراحتی که حضور خودم را و گرمی و نور خورشید را و روشنی برق ناگهانی در کن بینم، حس می خدا را می

ام لمس  را به روي شانه  هایش دست... خدا را، خود خدا را... آتش را  و عطر گل را و عشق را و را و نور ظلمت غلیظ و عام شب
ها و  ها و دروغ ها و خیانت ها و خطرها و زشتی همه دشمنیبرابر این  درمی کنم که به نشانۀ حمایت و لطف گذاشته است و 

 ]باران[ ام و از شدت در زیر باران رحمتش تنها ایستاده... کند دفاع می ،تنها تنها اوست که از یک تنها، منِ... ها رحمی ها و بی پستی
  49.توانم نفس برآورم، عجیب این خدا مهربان است و فهمیده و بازیگر نمی

  
ي تنهایم کردند و دنیایم قفسی سیمانی چند وجب در چند وجب، تنگ و تاریک مثل گور، بریده از جهان و جهانیان، وقتی تنها

ترین غیبت، که هیچ نبود و هیچ  ترین خلوت و مطلق ها نیز از خاطرم گریخته بودند، در خالی و یادها و نام ،دور از عالم زندگان
کسی محض، احساس  در آن بی. در آن غیبت محض، حضوري بود. محض، چیزي داشتمنمانده بود، بازهم در آن خالی و خالء 

ام را پر  کسی کسی بی. در خلوت من حضور دارد» بودنی«. شوم حس می. شوم دیده می. پاید نگرد، می کردم که چشمی مرا می می
ه یاد و وجود و حیات و روشنی را در یار تماشاگري دارم ک ،نیستی و مرگ و تاریکی و وحشت ي خانه در آن فراموش .می کند
  50.کند هایم تزریق می رگ

  
اند اگر باور ندارند که من نه پاسدار شب و دوستدار تاریکی و تنهاییم که  رحم مردمی انصاف و بی داند و چه بی خداي بزرگ می

ام که صبحی فرارسد و بر لب  ستهراه سحرم و بارها در دل ظلمت شب در نماز و در دعا از خدایم خوا آرزومند صبحم و چشم به
اي بشکفد و در و دشت در پرتو زرین آفتاب بتابد و شب بمیرد و شمع فرو میرد، بگذار  ، لبخند سپیدههاي خاموش و کبود افق

گنگ گردد و مهتاب رنگ ) مرغ حق( سپیده سرزند، چه باك که من بمیرم و شبنم فرو خشکد و شبگیر خاموش شود و شباهنگ
  51.بازد

  
طبیعت هست و  در هر واقعیتی. اي که من بدان معتقدم در بیرون طبیعت، در باالي این عالم، در دنیاي دیگر نیست اوراءالطبیعهم

  .اي اي، در هر فردي طبیعتی هست و ماوراءالطبیعه ماوراءالطبیعه
گل از  ي و ماوراءالطبیعه ،مصرف ی گیرد برايافکند و گالبش را م کاسبی است که آن را می خرد و در چرخشت می و گل از آنِ

 چنانکه روایتی است در کافی ...سراید فهمد و می اندیشد و می بوید و می و می نگرد و حس می کند شاعري است که آن را می آنِ
  52!و خدا نیز در همین مادیت است. و مؤمن باید آن را پیدا کند» بهشت در همین دنیا پیچیده است«: که
  

                                            
  .50، ص 1387؛ انتشارات چاپخش، تهران هاي آشنا با مخاطبـ شریعتی، علی؛  ٤٩
 .260 -261ـ همان، صص   ٥٠
 .27، ص 1389؛ دیدار، تهران )بخش اول( وگوهاي تنهایی گفتـ شریعتی، علی؛  ٥١
 .62ـ همان، ص  ٥٢
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هاي خوب عاشقان  ها و نیز عشق هاي خوب دل گار عشقخدا است، رمز نیایش است، سمبل پرستش است، یادبراي من شمع رمز 
براي من شمع پروازي است به سوي ... هاي شاعرانه است ها و زمزمه ترین و زیباترین تپش یادآور لطیف ،براي من شمع .خدا است

  53.هاي زیبا ماورا، بازگشتی است به سوي دورترین گذشته
  

کنند و  ام را پر می هاي پیوسته را که سینه ها و ریزش صداي این بارش ،من هر لحظه، هماره، شب و روز، همه وقت و همه جا
» کس هیچ«من ندارد و  ي سر بر بالین سینه» کس«شنود که  میداند و ن آه که کسی نمی... شنوم کنند، می سبوي قلبم را لبریز می

هاي ناگفته  توانند شنید، صداي حرف ها تنها صداي برهم خوردن اشیا را می که این گوش ا نداردگوش آشناي این آوازهاي غیبی ر
م صدها ترانه بر لب دارند، جویبارهاي مرموزي را که در صحراي روح آدمی روانند و ترنّ ي و زمزمهرا، آواي نیازهاي نهفته را 

  54.نمی توانند شنید
  

  :گیرد خویش چنین پرده برمی لیدر عین حال از دیگر احوال اگزیستانس
هرگز چشم به راه خورشید نبودم، انتظار روز، در عمق ... ؛ این چنین با شب خو کرده بودمزیستم چنین در شب می  و من این

ا، ه هاي شب هاي باد و باران قرارم، مدفون شده بود و از او، جز گوري، برجاي نمانده بود؛ گوري که در زیر ضربه ناپیداي روح بی
هایی که ماه  هایی که روز نداشتند، سال ها آمدند و رفتند و من همچنان در شب ماندم، سال سال... سان شده بود با زمین یک
هاي هول و  شده بودم، من به سایهمن در شب پنهان ... ها پیوسته ها در شب شب بود و شب 365هایی که هر سالش  نداشتند، سال

هاي بادهاي خشمگین  چشم هاي اندوه خزیده بودم؛ شب پناهم داده بود و من دور از بیشهو  ارهاي انزوا و صحراهاي سکوتغ
آرامشی «برخوردار بودم، از » یقینی سیاه«، از »خفته در سرايِ آغوش پرآرامشِ یأس«وحشت که همواره در تعقیب من بودند، 

خواندم؛ دیگر حتی آواي  شب بود و من دیگر ترانه نمی.. .داشتم» اي آسوده نومیدي«... سرد و سیاه بود... شدم سرشار می» سرد
به راه خود را رها کردم و   ها و میعادگاه ارواح چشم دیوارهاي بلند ویرانه. کردم غمگینم را، در حسرت روز، زیر لب زمزمه نمی

  55.امید نهادم به دشت بی سر رفتم و
  

 ام انتهاي سیاه، در این شب پهناور و ناشناس، مانده اي ساکت و بیدر این صحر. کندن است هاي جان لحظه !چه شب دردناکی است
غمگین که در زیر این شبستان بزرگ و تهی، جز انعکاس  ي ردآلودهکشید آن پیر به د چه می. یابم و خود را بر پشت زمین تنها می

  56!شنید پیچید، نمی فریادهاي خود را که در زیر سقف این آسمان می
  

  :کند است، با خود چنین زمزمه می کویرترین و بلندترین نوشتار  ، که مهم»معبد« ي شریعتی در مقاله

                                            
  .131ـ همان، ص  ٥٣
 .431ـ همان ص  ٥٤
  .468و  464ـ 465؛ صص 1389تهران ؛ چاپخش، هبوط در کویرـ شریعتی، علی؛  ٥٥
 .512ـ همان، ص  ٥٦
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 و اکنون بر لب بحر فنا منتظرم، بتم شکسته، اسماعیلم! عمرم همه در نالیدن، برباد رفت و زندگیم، همه در جرعه نوشیدن بر آب

نیز » بودن«داند که  در اینجا که منم، کسی چه می... دان قابیلمعبدم دود زده، در اشغال فرزن ي  ذبح شده، برج نورم خاموش و مناره
  !؟فرساست همچون زیستن طاقت

کنم که این آخرین منزل است، دیگر نه بانگ جرس کاروانی، دیگر نه آواي  من به پایان رسیده است و احساس می ي افسانه
آرام و  ،رنگ مغرب سکوت نومید و غم! من ي اودانه، همنشین تنهایی جتنهایی، آرامگاه جاوید من است و درد سکوت! رحیلی

کند و آفرینش باز در اقیانوسی از شب غرق  ، در خود محو می»اي در این کویر آواره ي سایه«و مرا همچون  آید سنگین پیش می
ه فردایی خواهد گاه برنخواهد خاست؛ گویی هرگز نه دیروزي بوده است و ن نشیند که گویی هیچ شود و شب چنان بر عالم می می

هاي عزادار و  هاي نومید، قبرستان خواب رفته، ویرانه هاي ساکت، صحراهاي به هاي کوهستان بود و من، همچون شبی، از این شب
  57.امید می نهم سر به این دشت بی م،گریزم و لب فروبسته از ترانه، لب فروبسته از ترنّ این شهرهاي آلوده و عفن، می

  :کند گوید و قضاوت می خود چنین سخن می کویر ي هبار او در جایی دیگر، در
  ؟»هایی که از شما در دست داریم، دو کتاب را بخواهید انتخاب کنید اگر از میان همین کتاب«... ـ 

  .را» شناسی اسالم« 2و  1هاي  درس: را، و براي مردم» کویر«: ـ براي خودم
  کنید؟ را تفکیک می» مردم«و » خود را«ـ چرا 

باید با مردم صمیمی و صادق . را ترك کنند و سر به برهوت وحشت و حیرت کویر بگذارند» آبادي«همه ناچار نیستند » ردمم«ـ 
  : کنده گفت که آغاز صاف و پوست همانبود و از 

و  و سکوتتنهایی ! ناپذیر امید و پایان خیز و بی توفان !سویی حیرت است و سرزمین مصیبت و آتش و عطش راه نیست، بی
شود  آلود و جوشان خورشید، به دوزخ گشوده می کف ي هراسد و هوایی که از دهانه با زمینی که گیاه از سر برآوردن می. وحشت

به  اش نه تحمل تندبادي که صفیر تازیانه... اند پرورده شده» بر حریر، رقصیدن«براي  ـ» رفتن«و تو با پاهاي نازکت که نه براي 
من ... تو به زندگیت بپرداز! »، اي به خود خوکرده»گرفته در خویش آرام«اي ! »خوشبخت«... آري اي... دخور هاي افق می دیواره

که در » لباس زیر«مثل این است که کسی با ! وگو کنند، کویر کتاب مجلسی نیست دوست ندارم که در آبادي، از کویر گفت
  58!و یا حتی در محفل ادبی... پوشد، بیاید به دم در، توي کوچه و بازار می» اندرون«

  
دهند، شریعتی از سویی چند صباحی احوال  نشان می اند، برگرفته شده کویرچنانکه فقرات فوق، که به تفاریق از 
. گفته است خوانده و با او سخن می ترین شکل می  کرده، او را به صمیمی خوشی داشته، با محبوب خویش نجوا می

شنیده است، آوازهایی که  شده و گوشش آوازهاي غیبی را می اشته که محرم ملکوت میانگ خود را رازدار و رازدانی می
یابد که از شدت  رحمت خداوند می شود و بسیاري از شنیدن آن محرومند؛ خود را ایستاده زیر باران نصیب نوادري می

افکنند و  یعتی را به زندان میدر عین حال، وقتی شر. و فهمیده تواند نفس برآورد، خدایی که مهربان است باران نمی

                                            
 .539ـ 540ـ همان، صص  ٥٧
  .1028و  1014، 1013؛ صص 1389؛ دیدار، تهران »بخش دوم« وگوهاي تنهایی گفتـ شریعتی، علی؛  ٥٨
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» بودنی«کند  پاید؛ حس می نگرد و می کند که چشمی او را می کسی محض، حس می کنند، در آن بی تنهاي تنهایش می
  .آکند در خلوت او حضور دارد که وجودش را از حیات و روشنی و سرخوشی می

گذشته که جهان را پر از معنا، حیات،  یعتی میآید که روزگاري بر شر چنین برمی لاز این سنخ تجارب اگزیستانسی
و  بوده» دچار گرمی گفتار«انگاشته است، روزگاري که با جهان بر سر مهر و صلح بوده و  می... شعور، رحمت و

مفروض . آموختند به او می» رودهاي جهان رمز پاك محوشدن را«یافته و  می» مخاطب تنهاي بادهاي جهان«خویش را 
اي این است که هستی واجد ساحت قدسی است و خودبسنده و  هاي باطنی متناظر با چنین تجربهشناختیِ  هستی

  .ایستاده بر پاي خود نیست
بوده و از  زیسته و با آن خو کرده بوده، از یقینی سیاه برخوردار از سوي دیگر، شریعتی چند صباحی در شب می

اش به پایان رسیده و تنهایی آرامگاه جاویدش  برده، افسانه شده و نومیدي وافري را نصیب می آرامشی سرد سرشار می
آرامش «تعبیر  .پیماید زده ره می انتها و سرد و یخ بوده است ـ همچون کرگدنی که تنها و مأیوس و دلزده، در دشتی بی

 براي تبیین احوال فرهنگ و ارزشاست که ویتگنشتاین در » حکمت سرد«انداز مفهوم  ، طنینکویردر » سرد
شود؛ بلکه سرما و فسردگی و  کار برده است، احوالی که در آن شور و شوق و شعفی دیده نمی خویش به لاگزیستانسی

بودنِ هستی از ساحت  عادي و خالی. 59»نارونی تا ابدیت جاري است ي سایه«است، تنهایی که در آن  تنهایی مقوم آن
  .است لخ تجارب اگزیستانسیشناختی متالئم و متناسب با این سن قدسی، مفروض هستی

. کرده است شریعتی احوال غریب، متضاد و احیاناً منتاقضی را در سلوك معنوي خویش تجربه می هآید ک چنین برمی
 آغوشِ خفته در سرديِ«و هم سرد و فسرده و  کرده است، هم جهان را پر از حیات و آگاهی و شور و معنا تجربه می

مندي که گه از آن سوي کشندش و گاه از این  د و ملول؛ وسوسهکُنول بوده، نفسی نفسی رهزن و غ. »یأس پرآرامشِ
او  .، نصیب او بوده است»ا انتها حضور استت«اي که  در هستی زیر و زِبر شدن و باال و پایین رفتن مداوم یگوی. سوي
تأمالت خویش را برآفتاب آورد و  شده و هر از گاهی سر برمی» دچار آبی دریاي بیکران«سان ماهیِ کوچکی  به
هاي گوناگون »من«همین سبب از  ن به احوال متفاوت و متالطم خویش بوده، بهالظاهر خود او نیز متفطّ علی. افکند می

  :خویش سخن گفته است
  

 دیدم که شعر ابوالفضل سحابی یادت هست که مرا نقاشی کرده بود؟ می. ها پیش متوجه شده بودم که یکی نیستم من از مدت
اش کعبه است و ایمانش در حرا بسته شده است و روح و هیجان و احساسش در زیر  مدینه، که قبله ي چندین منم، یک من زاده

  .شکل گرفته است... هاي ابراهیم و موسی و مسیح و محمد و علی و ابوذر و سلمان و عمار و یاسر و سمیه و دست
خشک است و فلسفه است و  کند، سراپا عقل است و منطقِ ، ایمان را احساس نمیشناسد یک من بیگانه با مدینه، که آنجا را نمی

خلدون و  رشد و ابن ي سقراط و همچنان آمده تا افالطون و ارسطو و بوعلی و ابن آتن و پرورده ي زاده. دو دو تا چهار تا است

                                            
 .»اي در لحظه واحه«؛ هشت کتابـ سپهري، سهراب؛  ٥٩
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دیگري هست که  کند، منِ یک من فکر می ؛بونو سر درآورده از سور ،رفته تا هگل و دکارت و کانت و سارتر و افتاده در علم
  60.هاي دیگر که همه هستند هاي دیگر و من کند و من دیگري است که عصیان می کند، منِ احساس می

  
دو هزاران . اند متفاوت  متضادي را از سر گذرانده لهاي اگزیستانسی وناگون شریعتی تجربههاي گ چنانکه دیدیم، من
ي آنها را هم خود بشنود و هم  نهد تا عربده و دست بر دهان نمی د به حقیقت کدامین استدان من و مایی که او نمی

رسد  در مجموع به نظر می. نگرند ي عنایت می ها و نجواهاي او به دیده رسند و در یافته مخاطبانی که در آینده از راه می
چنانکه کل کویریات . زده است می سر بازساحت قدسی امري گریزپا براي شریعتی بوده و از آشکارسازي مدام خود 

، صفت ماهی گریزپا ،حقیقت از منظر او ،است داشتهمتضادي  لشریعتی به تفاریق، تجارب اگزیستانسیدهد،  نشان می
داشتن  با پیش چشم. ، گویی که اصالً وجود نداشته و نبوده استشود باره گم می و به یک نماید دیدار می چند صباحی
دارد،  کویرهاي خویش در  الطم و متضاد اگزیستانسی و تصویري که شریعتی خود از احوال ویافتهاین احوال مت

توان چنین نتیجه گرفت که مفروض انتولوژیک متناظر و متناسب با این تجارب، گریزپایی و لغزندگی ساحت  می
نصیب . عتی آشکار استشری لاگزیستانسی جاي تجارب باطنی اي که در جاي قدسی است؛ گریزپایی و لغزندگی

نه فراچنگ آوردن گوهر حقیقت و در  هاي روحی مدام بوده، ها و قبض و بسط ها و تالطم شریعتی زیر و زِبر شدن
  :سار آن دمی آسودن سایه
  

  گفتم این چیست بگو زیر و زِبر خواهم شد
  61بـاش چنین زیر و زِبر هـیچ مگـو گـفـت می

                                            
  .315و  311، 310ص ص ؛1389؛ چاپخش، تهران هبوط در کویرـ شریعتی، علی؛  ٦٠
  .2219؛ غزل کلیات شمسـ مولوي؛  ٦١


