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 در هواي یالوم و سپهري

  

ین،سایت دین :عنبم   11/10/1400روز شنبه، مورخ:  آن

  
هاي اگزیستنسیل یالوم و دغدغهاروین به روایت  1»هستی هايداده« بررسی تطبیقیِخواهم کوشید به  بلند نوشتاردر این 

. »آزادي و مسئولیت«و » معنا«، »تنهایی«، »مرگ«از: نداز نظر یالوم عبارت »مسلم هستی«چهار  2سهراب سپهري بپردازم.
ده و بو چهارگانه مسلمات هستیمشغول دل، »هشت کتاب«اشعار  ي نیز به گواه مکتوبات وسپهر من، باوره ب

  شود.یافت می این دو متفکر ه و تجربه زیستهمیان اندیش تامل برانگیزي هايمشابهت
بیري اام، همسو گشته است. از همین رهگذار بوده که تعپژوهانهبا تتبعات سپهري ام پژوهیعرفان طی ده سال گذشته،

 رکشیدهببرساخته، و... را  »تنهایی معنوي«، »کورمرگی«، »ایمان آرزومندانه«، »متافیزیک نحیف«، »سالک مدرن«نظیر
سپهري با دیگر  جهان - زیستبا ادامۀ مقایسۀ  ، به قدر وسع، بنا دارم 3ام.سخن گفته» وارۀ عرفان مدرنطرح«و از

منتشر  چند ماه پیشکه  ام  »از سهرودي تا سپهري« اثرامۀ اد م. این جستار،سالکان مدرن و سنتی، این پروژه را بسط ده
(سهرودي، عطار، موالنا،  سهراب سپهري با پنج سالک سنتی يدر آن کتاب به مقایسۀ آرا 4.آیدبه حساب می ،شده

، یونگ واکهارت (هایدگر غیر ایرانی و سه سالک مدرنِ») شاملو (فروغ  وایرانی  سعدي و حافظ)، دو سالک مدرنِ
   م.اهتله)، پرداخت
بسط  هایش به نیکیاو عقاید و تجربۀ زیستۀ خود را در داستانگویی تواناست. درمانگر مشهور و قصه یالوم روان

یالوم ند و کهاي مختلف سوال میمصاحبه کننده از او دربارۀ شخصیتدر آن . فیلمی از یالوم منتشر شده  که 5دهدمی
                                                             
1. givens of existence 

تورنتو برگزار شد. از » يِبنیاد سهرورد« ماه گذشته در  چندکه طی » پهريدر هواي یالوم و س« صورت ویراسته و منقح درسگفتار هفت جلسه اي . 2
  ، صمیمانه سپاسگزارم. مقاله اولیه مهرجو، سپهري پژوه جوان، بابت آماده سازي و ویرایشِمهرداد

ت دهگانۀ. 3 حظۀ مقا   نگارنده، نگاه کنید به:» اي از عرفان مدرنوارهطرح«براي م
1397سهروردي، نشر، تورنتو، بیکران ، آبی دریايسروش دباغ  

  1400، تورنتو، نشر سهوردي، ز سهوردي تا سپهريسروش دباغ، ا.  4
طراف و دلکش از قصه گویی و روایت گري . 5   یالوم به گواهی آثارش بدست می دهد:اروین در اثر خواندنیِ ذیل، نویسنده تصویري جامع ا

  .  1400ترجمه نازي اکبري، تهران، ققنوس، ، نوشتن درباره درمانِ گفتاريجفري برمن، 
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اسخ در پ ،»دربارۀ یالوم چیست؟نظرت :«پرسداز او می کند. وقتیدر یک کلمه بازگو می ،هابارۀ آننظر خود را در
اي در گوست. چنانکه عدهگو خواندن خود از روي تواضع نیست، بلکه او واقعا قصه. این قصه»گوقصه:«گویدمی

  گوي تواناست.درمانگر و هم یک قصه یک روانهم  ،بنابراین یالوم اند.خوانده 1گوقصهحیوان  تعریف انسان، او را 
هاي . او قصۀ زندگی و تجربۀ زیسته و دغدغه2ستروایتگر ا ام،آورده  »هاي قربتحریم علف «چنانکه در  همسپهري 

ن م ه نزدبزند، خود را در دو ژانر شعر و نقاشی بازگو کرده است. آنچه یالوم و سپهري را به هم پیوند میوجودي 
تدا از ست ابخوب ا. براي بسط  این موضوع خود است هاي ناب اگزیستنسیالِدغدغهو  هها از تجربۀ زیستآنروایت 
  او سخن بگوییم. از منظریالوم و مسلمات هستی  وجوديِهاي دغدغه

 و فروماي یی چون هورنهانوفرویديیونگ، نظیر فروید،  م سده بیستدرمانگران روان ، روان کاوان ویالوم با متفکران
 »المت روانس« بحث دربارۀبرخالف فروید هنگام او  به نیکی آشناست. و راجرز مازلو ایی چونگرانسان روانشناسانو 

داده هاي  «به  آنرامی توان  است. »مسلمات هستی«با انسان ۀ همواج ربیالوم تأکید  .آغازدازغرایض سرکوب شده نمی
 :کردهیاد م از آن نیز ترجمه کرد؛ داده اي که حافظ ه» هستی

   داده بده وز جبین گره بگشاي رضا به
  3که بر من و تو در اختیار نگشاده است

: نظیر ،و اختیاري نداشته ایم آنها مختار نبوده و برخورداري از داشتن است که ما در اموري گویداي که حافظ میداده
قطعی و مسلمِ  امور »هاي هستی داده«یالوم از  اد مر ملیت، سال تولد...  خصوصیات ظاهري، هوش بهر،، مادر و پدر

 نهاییمسئولیت و ت. همۀ ما با مرگ و پوچی و همه انسانها با آن دست و پنجه نرم می کننداست که  یلیاگزیستنس
با  ،نیم و به بودنمان تفطن و آگاهی داریم از آن جهت که انسا و بار می شود آدمیان  تماماین مسائل بر  ؛مواجهیم

  گره خورده است.مان  زیستنحوه و ود وج
اجهه با نحوه موخود که ریشه در  و پاشانیِ روانیاز منظر یالوم براي رسیدن به سالمت روان ابتدا باید بر اضطراب 

داده هاي هستیِ چهارگانه چنین امري تنها در گرو رویارویی انسان با  ،او روایت . بهآمدمسلمات هستی دارد، فائق 
براي مثال از نظر  .شدبلکه باید با آنها مواجه گریخت،  مسلمات هستیاندیشیدن درباره نباید از معتقد استیالوم است. 

                                                             
1. Story teller animal 

حظۀ روایت نگارنده از این موضوع رجوع کنید به:.  2   براي م
  220 -216ات ، صفح1396اس مدیا،  اند لندن، اچهاي قربت، ، حریم علفسروش دباغ

   903، صفحۀ1398خوارزمی، حافظ، دیوان، تصحیح و توضیح پرویز ناتل خانلري(دو جلدي)، تهران، 
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ر رابطۀ تنگاتنگ مرگ و زندگی را در نظر داشت و به تعبی همواره ، بلکه بایدداندیشی هراسیمرگ او نه تنها نباید از
ال یکس بود.نخوانده را یالوم آثار  به احتمال قويسپهري   .مزه مزه کردرا  1»پیشرفتگی حجم زندگی در مرگ«سپهري 

ابم، در عین حال، چنانکه در می ی روي در نقاب خاك کشید.، سهراب یالوم» درمانی اگزیستنسیالِروان« پس از انتشار
  .به تماشا نشستآیینه آن می توان داده هاي هستی به روایت یالوم را وام کرد و سپهري را در 

  
  مرگ  

. یالوم وقتی از مرگ به عنوان یکی از مسلمات مقومات روان درمانی اگزیستانسیل استآغازیم که از مرگ می از
ز تجربۀ نازیستۀ یزانی که ابه  م ه نزد اوکشد. برا بر می »نازیسته / تجربهتجربۀ زیسته «گوید، دوگانۀ هستی سخن می

  :نقل می کنداز سنکا، فیلسوف رواقی رومی،  2یالوم .شودمی ش کاستهاضطراب مرگ حجم ، ازشوداسته ک فرد
  3»برد که مشتاق و آمادۀ دست کشیدن از آن باشدفقط کسی از طعم واقعی زندگی لذت می«

  :اد می کندهاستش نسانسیر پسا رواقیِ نوفیلسوف  ،مونتنی بههمچنین، 
هیم نیست. آخرین گام خستگی هراسی. بیش از روزهاي دیگر در مرگت سات میچرا از آخرین روز زندگی«

  4»کند.آورد. تنها خستگی را آشکار مینمی
 را از هایدگر وام می کند و 6»اندیشیدن به هستی«و  5»فراموشی هستی«دوگانۀ ، »روان درمانیِ اگزیستانسیل«نویسنده  

کند؛ اما را نابود می سانان. به عقیدۀ یالوم مرگ اگر چه را بر می کشد» بودن رونده به سمت نیستی« مواجه شدن با 
  . 7استبخش اندیشیدن به مرگ، رهایی

                                                             
   3231، صفحۀ1387، هشت کتاب، تهران، طهوري، سهراب سپهري 
  یالوم در این جستار، از کتاب زیر است: اروین تمام نقل قول ها از  .2

  1390، ترجمۀ سپیده حبیب، تهران، نشر نی، تهران، درمانی اگزیستنسیال، رواناروین یالوم
  56صفحه  یالوم، . 3

  56 صفحه، همان  4.

5. forgetfulness of being 

6. mindfulness of being 
  داریوش شایگان، سالک مدرن معاصر، در مصاحبه ذیل، مطالب نیکویی درباره در هم تنیدگی مرگ و زندگی طرح می کند: .  7
  .  933-940، صفحات 1400می و فرهنگی، تهران، ، به کوشش علی دهباشی، انتشارات علیادنامه داریوش شایگان، »مرگ از منظر دکتر داریوش شایگان«
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 ۀ با مرگ راهچهارنوع مواج ،1»مرگ در ذهن اقاقی جاریست«است. در مقالۀ  از لون دیگريمواجۀ سپهري با مرگ  
کوشید یم و گشتهاندیشید و با آن مواجه به مرگ می ؛بود »آگاهمرگ«و » مرگ اندیش«  سپهري. تبیین کرده ام  به

  خوانیم:می ،»صداي پاي آب«از دفتردر فقراتی  به تعبیر یالوم از حجم تجربۀ نازیستۀ خود بکاهد.
مرگ در ذهن اقاقی جاري است/ مرگ در آب و هواي خوش اندیشه نشیمن دارد/ مرگ در ذات شب دهکده از « 

چیند/ مرگ گاهی ودکا ان میمرگ گاهی ریح ...آید به دهان/گوید/ مرگ با خوشۀ انگور میصبح سخن می
  2»هاي لذت، پر اکسیژن مرگ استدانیم/ ریهنگرد/ و همه مینوشد/ گاه در سایه نشسته است به ما میمی

هاي ریه«درخشانی است. فقرات ، »هاي لذت پر اکسیژن مرگ استریه«و  »نگردگاه در سایه نشسته است به ما می« 
از  ، سهرابمه »مسافر«دفتر . دربه یکدیگر بر نزدیکی مرگ و زندگی ي استتأکید» لذت پر اکسیژن مرگ است

نبض « و دو فصل از  4»حجم زندگی در مرگ«  مقالۀ درر تپیش .گویدمیسخن  3»اي اکسیريهلحظهمرمري دوام «
قاالت آن مدر هر چند  .و بناي تکرار آنها را ندارمام را روایت کرده  خود از نگاه سپهري به مرگ ،  تلقیِ»خیس صبح

ت. گویی یالوم نیس ه هايبا اندیشنسبت  بیبه این مقوله  او و نگرش نگاهاما گویی ، ماز آراي یالوم استفاده نکرد
در راب سه. اندآگاه . سپهري و یالوم هر دو مرگتجربۀ نازیستۀ خود بوده است حجم ازدنبال کم کردن  سپهري به

  :گویدهاي خود مییکی از نامه
زدم، کنار رفته بود و جاي آن چیزي نشسته بود خندان و زیبا بود. اندوه تماشا که پیشترها از آن حرف می درون من«

هتاب به سردي رفتم در مها باال میروشن صبح، از کوهواسطۀ نگاه تعبیر کرد. در تاریکتوان به تراوش بیکه از آن می
م. داشتهایی برمیگذشت. گاه گرتههاي خوابم میز روزنههنگام صداي رودخانه ازدم. شبها دست میشاخ و برگ

. توان در ابدیت نشستها را دوست دارم. انگار در پناه سنگ میهاي من سنگ و گیاه فراوان است. من سنگدر طرح
  5»شدم.هاي تبریزي سخت یکی میآنجا با درخت

                                                             
  این مقاله در کتاب زیر منتشر شده است:.  1

جوردي سپهري، تهران، صراط،  1394سروش دباغ، فلسفۀ   
  297و296هشت کتاب، ص.  2
  323هشت کتاب، ص.  3
  این مقاله در کتاب زیر منتشر شده است:. 4

  1393 سروش دباغ، در سپهر سپهري، تهران، نگاه،
  93، صفحۀ1397روز،، تهران، فرزانهاي منتشر نشده، بکوشش پریدخت سپهري، هنوز در سفرم: شعرها و یادداشتسهراب سپهري.  5
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 اربجت در راستاي کاستن از حجم روشن صبح،تاریکباال رفتن از کوه در و  »واسطۀ نگاهتراوش بی«، »اندوه تماشا«
و کاستن از میزانِ اضطراب مرگ  »وزن بودن« مزه مزه کردن و چشیدنِ  ،زندگی کردن در اینجا و اکنون ،نازیسته

  1.است

  تنهایی
 .4»اگزیستنسیالتنهایی «و  3»فرديدرونتنهایی «، 2»فردي بینتنهایی «:کنداي از تنهایی ارائه مییالوم تفکیک سه گانه

جه نرم دست و پن فرد با نوعی جداافتادگی از دیار مألوف در آن  اي کهتنهایی از عبارت است »فرديبینتنهایی «
اي که در آن نظیر محله ،بخش نوعی صمیمیت بوده قواموال نهادهاي سنتی که براي فرد . انزواي جغرافیایی، زکندمی

وع به این ن ،در جهان کنونی آپارتمان نشینی تنهایی است. مصادیق این نوعاز  ...مهاجرت ت،کرده اسزندگی می
 زده است.تنهایی دامن 

وم نظیر راجرز و فر ، روانشناسان و روان درمانگرانی یالومپیش از  نوعی ناهنجاري روانی است. »فرديتنهایی درون«
و  ه هاي خود را زیر پا گذاشتفرد خواستهدهد که میاین تنهایی غالبا زمانی رخ  .تبیین کرده اندرنجوري را این روان

و  می روددر او به محاق  5؛ خود را موجود ارزشمندي نمی انگارد و خود ارزشمندي تن داده و بایدها به اجبارها
  :دبه فعلیت نرسیده خویش را از دست رفته می بیناستعدادهاي 

در کودکی ی درون فردي را به روشنی توصیف می کند: کارل راجرز... درباره ي مورد معروف الن وست، تنهای«
داند خودش کامال فارغ از نظرات دیگران بود، ولی حاال دیگر کامال به افکار دیگران وابسته است. دیگر اصال نمی

ار یک جدایی تقریبا کامل از ساختار خودمخت ،این تنهاترین وضعیت ممکن است چه احساسی دارد یا نظرش چیست.
   6.»فرد

                                                             
  اضطراب مرگ و کاستن از حجم تجارب نازیسته، در این اثر یالوم به نیکی روایت شده است: . 1

  . 1400ه مهدي غبرایی، نیکونشر، تهران، ، ترجمخیره به خورشید: غلبه بر هراس از مرگاروین یالوم، 
 
2. Intra-personal loneliness 
3. Inter-personal loneliness 

4. existential loneliness 
5. Self-worth 

  . 494-495یالوم، صفحات   6.
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فردي  شکوفایی د بهتواننمی او دیگر د،بایدها و اجبارها جاي آن را بگیرو  وقتی استعدادهاي شخص به محاق رود
دهد که توضیح می است، این نوع تنهایی که دچارکسی  با درمانگرروان ۀهیالوم دربارۀ چگونگی مواجدست یابد. 

اشاره  اش »درمانیگشتالت«و پرلزنگرش است که یالوم به همینج نوعی یکپارچگی ایجاد کند. درمانجوباید بکوشد در 
سیخته و و با خودي از هم گ روانش یکپارچه نیست ،کندفردي دست و پنجه نرم میوقتی فرد با تنهایی درون کند.می
از  رلز،راه پ اینجا .باخود آشتی دهددرمانگر این است که فرد را . در چنین شرایطی هدف روانتکه مواجه استتکه

 1»هاي ناتماموضعیت« به اتمام رساندنِ پرلز بر د؛ اما کنتأکید میسرکوب شده  زشود. فروید بر غرایفروید جدا می
 2.تأکید دارد

ممکن نیست این  ؛گوید از این تنهایی گریز و گزیري نیستنوع سوم تنهایی است. یالوم می» تنهایی اگزیستنسیال« 
کند و این تنهایی را به مغاکی بین فرد و دیگران تشبیه می ، »ان درمانی اگزیستانسیلرو«نویسنده ید. آتنهایی به سر 

استفاده ، لفوتامس » فرشته به مقصد بنگرِ«داستان این تنهایی از صیف در تو اوشود برآن پل بست. گوید نمیمی
  کند:قهرمان داستان حتی در نوزادي هم به تنهایی فکر میگوید کند و میمی

 انداز پرابهت کنار گذر جنگل مشاهده کرد و دانستزندگیش را از چشم :گرفتفراایی و غمی عمیق سراپایش را تنه«
زندگیش  ،جمجمه، محبوس در آن قلب تپنده و مرموز محصور در آن گردي کوچک :همیشه غمگین خواهد بود

سی حقیقتا مانند. هرگز کاره براي هم بیگانه میها همودانست انسانگمگشته. می .هاي تنها را بپویدهمواره باید گذرگاه
 ،بینیمآنکه چهرۀ مادر را بگذاریم، بیدانست محبوس در زهدان تاریک مادر به زندگی پا میشناسد. میدیگري را نمی

 يشویم که هرگز از آن گریزدر زندان رهایی ناپذیر هستی گرفتار می ،دندهغریب در میان بازوانش قرارمان می
جایمان دهد، کدام دهان ببوسدمان، کدام قلب گرمایمان بخشد. هرگز، هرگز،  شکند کدام آغوفرقی نمی .نیست

  3.»هرگز، گریزي نیست
  اشاره میکند: به شعر  فراست نیزیالوم  
  افکنندشان به هراس نمیها مرا با فضاهاي خالیاین ستاره«
  ها راه نیست. را به آن هایی که نژاد انسانستاره 

                                                             
1. unfinished business 

  به:، به عنوان نمونه، نگاه کنید »گشتالت درمانی« براي آشنایی بیشتر با   2.
  .8، فصل 1393ترجمه گیتی خوشدل، نشر پیکان،  ،الگوهاي شخصیت سالم:لاروانشناسی کمدوان شولتز، 
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  تر، در درون خود دارممن این فضا را نزدیک
  1»هراساندصحراي متروکی که در خود دارم مرا می 

در «درخشانِ عر شفقراتی از یر مرا به یاد این تعب یده؛ کشرا بر »غریب«اصطالح  ،تنهاییسنخ براي تبیین این هایدگر 
  :وستنامۀ فکري اوصیت اندازد کهشاملو می »آستانۀ

وانِ شدن/ توانِ شنفتن/  توانِ دیدن و گفتن/ تداشتهداشتن و دوست/ توانِ دوست:ه شدن تجسد وظیفه بودانسان زاد «
شدن/  توانِ خندیدن به وسعت دل، توانِ گریستن از سویداي جان/ توانِ گردن به غرور برافراشتن اندهگین و شادمان

ردنِ بارِ امانت/ و توانِ غمناك تحملِ تنهایی/تنهایی/ تنهایی/ توانِ جلیلِ به دوش ب در ارتفاعِ شُکوهناك فروتنی/
  2» تنهایی عریان/ انسان/ دشواري وظیفه است

ه ک همچنین امور و کارهایی را به تصویر می کشد . خود را بر آفتاب می افکند 3ایمان آرزومندانه در این شعر شاملو
همان تنهایی  اییاین تنه ؛را دارد عریان بار تنهاییِ نسان توان تحملِاتنها، کند که آید و تأکید میتنها از انسان برمی

  است. به روایت یالوم اگزیستنسیال
 شاملو تجربۀ مقایسه کنم، باید بگویم و یالوم را با یکدیگر شاملو، تجربۀ سپهري اما متفاوت است. اگر بخواهم سهراب

جربۀ او در دفتر ت با ،به بعد »آوار آفتاب«ي با تنهایی از دفتر. رابطۀ سپهرتر استاز تنهایی، به تجربۀ یالوم نزدیک
 دررد. رصد ک »هشت کتاب«بکاررفتن واژگان در در نحوۀ توان میاین تفاوت را  متفاوت است.» هازندگی خواب«

جایگزین بز آبی و سکلمات ؛ اما در دفاتر بعدي دکنمی بیشتر از کلمات سیاه استفاده شاعر ،»هازندگی خواب«دفتر
با تنهایی  وجه نشده ، بلکه سخن از نوع مواجۀ اان معنا نیست که سپهري با تنهایی اگزیستنسیال موداشود. این سخن بمی

خصیت گی کلمه شبه معناي یون. سهراب، بسیار باالست »هشت کتاب«بخصوص که بسامد واژۀ تنهایی در  ؛ست
  .رده استکواکاوي درون استقبال می و از به سر بردن با خود و شتهدا 4درونگراي شهودي

  :گویدیالوم دربارۀ تنهایی اگزیستنسیال می 

                                                             
.501همان، صفحه  1  

  971، صفحۀ1396احمد شاملو، مجموعۀ آثار، دفتر یکم: شعرها، تهران، نگاه،.  2
  رجوع کنید به:ورزي به روایت نگارنده، براي آگاهی از انواع ایمان.  3

جوردي سپهري، تهران، صراط،   در ورزي،ها: تأملی در اصناف ایمانسروش دباغ، پاکی آواز آب   221تا209، صفحۀ1394فلسفۀ 
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باید با آن رو در رو شویم و راهی براي هضم آن بیابیم ارتباط با دیگران، مهم ترین منبع  ،تنهایی بخشی ازهستی است«
هاي نورکشتی .دریایی تیره و تاریم هایی تنها درهر یک از ما کشتی. در دسترس ما براي کاستن از وحشت تنهایی است

هایی که به آنها دسترسی نداریم ولی حضورشان و شرایط مشابهی که با ما دارند، آرامش کشتی ،بینیمدیگر را می
 کافیم،هاي بی روزنمان را بشولی اگر بتوانیم سلول .ما از تنهایی و درماندگی محضمان آگاهیم. بخشدزیادي به ما می

ي با احساس تنهایی، راهی براي همدرد. که با وحشتی مشابه دست به گریبانند م دیگرانی هم هستندشویمتوجه می
را که  پیوندي نادیدنی، افرادي .گشاید و به این ترتیب، دیگر چندان وحشت زده نخواهیم بوددیگران به رویمان می

  1»پیوندداي مشترك دارند، به هم میتجربه
ه و شویم و بروبر هاییتناو ابتدا باید با  نزدبه کند. تأکید می تنهایی به ایجاد رابطه با دیگران ریالوم براي فائق آمدن ب

  از وحشت تنهایی بکاهیم.  ایجاد رابطه با دیگران مدد
از متافور  ، »شتیک« با یالوم قدري متفاوت است و براي تبیین آن، بجاي متافور» تنهایی اگزیستانسیل«تلقیِ من از 

توانیم ما نمی .می کنم آموزه هاي معرفت شناختیِ کانت را وامدر بکار بستنِ این استعاره، کنم. استفاده می »بادکنک«
 4»من استعالیی«و  3»مقوالت فاهمه، 2»شهودصور پیشینی «از ، »نقد عقل محض«در واسطه جهان را بشناسیم. او بی

ن تعاملی که بی واسطه نیست، صورتبندي کند. مبتنی بر ای سخن می گوید تا تعامل معرفتی ما با جهان پیرامون را، 
 اشته باشیم.اي با جهان دواسطهتماس بی و نمی توانیم  هایی قرار داریمهر یک از ما در بادکنکبصیرت کانتی، گویی 

بسان ما ر یک از ه گویداستفاده کرد. یالوم میمیتوان نسیال ما با جهان اتسرابطۀ اگزی بیینحال از همین متافور براي ت
توانیم به هایی پراکنده درآسمانیم. میما بادکنک به روایت من،اما  ؛است در دریایی تیره و تارهاي تنهایی کشتی

توانیم به میاما هرگز ن، تماشا کنیم؛ اندهاي دیگر نشستهها را که در بادکنکهاي دیگر نزدیک بشویم و آنبادکنک
رها  است میان کشتیِ واقع شده در دریاي تیره و تار و بادکنکچه تفاوتی  بپرسیم م. هاي یکدیگر داخل شویبادکنک

گاه  شود،که آسمان گاه توفانی میاست این امر تأکید بر ،هایی در آسمانیمگویم بادکنکوقتی می؟ شده در آسمان
 هاییبادکنکسان بما  ه نزد منب و تار؛ اماد دریایی همیشه تیره گوی. یالوم می ، گاه بارانی و گاه برفیگاه آفتابی ابري، 

  در آسمانی گاه تیره و گاه روشن، گاه آفتابی و گاه ابري.  ههستیم واقع شد
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ر تنهایی گانۀ یادشده  بیشتسپهري از تنهایی سهاز یالوم در گذریم و به سروقت سهراب برویم. چنانکه در می یابم، 
ر بود و طعم فسپهري اهل س .بود تجربه کرده فردي را همتنهایی بیني است. او تاحدود کرده اگزیتنسیال را تجربه

 . البته سپهري به گواه مکتوباتش بیشتر دلتنگزده بودغربت را چشیده و همین موضوع به این نوع تنهایی دامن 
بنابراین  کاشان است. هايکند که دلتنگ بیابانهایش بارها اذعان مینامهنه افراد. براي مثال در  ،هاي مألوف بودهمکان

 دور شدن از ات اافتادگی از دیارمألوف بودهسپهري بیشتر ناشی از جد »تنهایی بین فرديِ«چنین انگاشت که توان می
  . افراد آشنا

ز این نوع تنهایی ااو تجربۀ تري دارد. تر است و ابعاد گستردهتنهایی اگزیستنسیال پررنگ ،سپهري »هشت کتاب«در 
. ر می شودژرف تبا تنهایی اگزیتنسیال  هر چه پیشتر می رویم، مواجهه سپهري  ود بسیاري همراه است.با فراز و فر

است، سخن  آورد و توأم با نوعی حیرتسربرمی تلخیاز تنهایی اگزیستنسیالی که با تیرگی و ه سهراب در دفاتر اولی
 و بر غربت اشعارخویشخوانم. موالنا در می »مخملین تنهایی«رسد که آنرا اي میبه تنهاییدر ادامه  .گویدمی

   :اکسیر عشق بر غم غربت خود فائق بیاید به مددکوشد کند و میتأکید می جداافتادگیِ از نیستانِ معنا
  کز نیستان تا مرا ببریده اند 

  در نفیرم مرد و زن نالیده اند
  سینه خواهم شرحه شرحه از فراق

  تا بگویم شرح درد اشتیاق
  و: 

  گرمیم چه گرمیم از این عشق چو خورشیدچه 
  1ه پیداست خدایاچچه پنهان و چه پنهان و 

د؛ رسرسد. سهراب  به گرما نمیمی وجوديشود و به گرماي واقع موالنا به مدد عشق بر غم غربت خود چیره میدر  
 »سرد آرامش«همراه با نوعی  رسد. تنهایی اومی و خُنُک مخملین گیرد و به تنهاییفاصله می یاما از سردي و تیرگ

   .آیدکند، بلکه با آن کنار میتنهایی را رها نمی ؛ سپهرياست

                                                             
نا.  1   209،جلد اول، صفحۀ1387، تهران، سخن،»زینش و تفسیر: محمدرضا شفیعی کدکنیمقدمه، گ«ا، غزلیات شمس،مو
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ه دوران اولیۀ که مربوط ب آغاز کنیم »هازندگی خواب«از دفتر ،تنهاییمقوله سپهري به  نگاه دنبررسیبراي است خوب 
 وراناو در این د .و سردرگرمی استی یأس در این دفتر در دوران گذار قرار دارد و دچار نوع هرابس شاعري اوست.

  خوانیم:می »پرده«در شعر  با تنهایی خود رویارو شده ؛ اما با آن کنار نیامده است.
کن بی درهم ش... /  پرده نفس می کشید/ دیوار قیر اندود!/  از میان برخیز/ مپنجره ام به تهی باز شد/ و من ویران شد «

  1»من بگذر/ سیاه سرد بی تپش گنگ! ات را/  و از مرز هستیجنبشی
تنسیال و از تجربۀ اگزیس پهري در آن به واکاوي درون خود پرداختهبکار نرفته؛ اما ستنهایی واژۀ  اگر چه در این شعر

واکاوي  از ،»دیوار قیراندود«و » باز شدن پنجره به تهی«، »تپش گنگسیاه سرد بی« یر:زند. تعابیري نظخود دم می
  :می رسد »گل کاشی« شعر . پس از آن نوبت بهحکایت می کند» خود« با سالک مدرن اجه شدندرونی و مو

در  ی/هنگام کودک ... شست/روي دیوار کاشی گلی را می ریخت/ه از شبکۀ دهلیز بی پایان فرو می/ کباران نور« 
هر جا که چشمانم بیخودانه در پی هاي دیوارها،/ میان لک ها،/هاي رنگی پنجرهدرون شیشه ها،/انحناي سقف ایوان

م در گلوي گل اهمه زندگی...بار رفتم بچینم/ رویایم پرپر شد/چیزي ناشناس بود/ شبیه این گل کاشی را دیدم/ و هر 
ودك ک آیا این گل/ که در خاك همه رویاهایم روییده بود/ /کاشی چکیده بود/ گل کاشی زندگی دیگر داشت

   2»ها من بودم که در او چکیده بودم،/ گم شده بودم؟شناخت/ و یا تندیرین را می
 .کند تبیین میاگزیستانسیل خود را  -سفر درونیو  گویددر این شعر سهراب از کودکی و رویاهاي خود سخن می

   هم از این منظر تامل برانگیز است:  » پاداش«در این دفتر، شعر 
 ۀ نفس کشندۀنلحظه نوشیدم/ و در آیی ها لحظهسپید بیابان/شوکران بنفش خورشید را/ در جام !گیاه تلخ افسونی«

این  ات را با نفسم آمیختی/ به پاسآمدم تا ترا بویم،/ و تو زهر دوزخی...تر یافتم/ را در هر گام زندهسراب/ تصویر ت
چشمش بر  هاست/ یادگارش در آغاز سفر همراهم بود/ هنگامی کهدیار من آن سوي بیابان /...همه راهی که آمدم

   3» از وحشت غبار شد/ و من تنها شدمبنفش نیمروز افتاد/  پردۀ نخستین
ار برده همچنین واژۀ تنهایی را  بک ،اگزیستانسیل را روایت می کندتجربۀ خود از یک سفر  ،نیزسپهري در این شعر  

ات را با خیزهر دوز«، تعبیربر اینباشد. افزون ، که حاکی از تجربۀ او از تنهایی اگزیستنسیال می»و من تنها شدم:« 
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نوبت به  ،ادامه در. و از تنهایی اي پرده بر می گیرد که با تلخی در آمیخته است نیز قابل توجه است »نفسم آمیختی
  :می رسد» نیلوفر« شعر

این  دانۀ وا/رکدامین باد بی پ این ویرانه فرو افتاده بود/ همۀ روي تاریک یک نیلوفر/ۀ سای ز مرز خوابم می گذشتم/ا«
 حظهلریخت/ و من در صداي شکفتن او/ لحظه در تهی من می گویی او لحظه...وفر را به سرزمین خواب من آورد؟/نیل

اش از ته خواب شفافم سر کشید/ من به رویا بودم،/ سیالب بیداري ساقهنیلوفر رویید،/ .../ مردملحظه خودم را می
 1» شودمخوابم گچشمانم را در ویرانۀ رسید/ 

ر تعبیر است. سپهري در این شع» هازندگی خواب«بهترین شعر دفتر  که طنین بودیستی پررنگی هم دارد، این شعر 
 در پی و برجسته می کندتنسیال را ساگزی یویران او .زندهاي درونی دم میدنان شویرتنهایی را بکار نبرده؛ اما از 

 د.رویکه در دل مرداب می ري سخن می گویدبه همین علت از نیلوف ؛آورددل ویرانی سر بر ازکه  استاي  آبادي
  »: پاسخبی« نوبت به آخرین شعر این دفتر می رسد،

من در ...در تنها نهادم/ و به درون رفتم/ / دري در روشنی انتظارم رویید/ خودم را در پسآغاز و پایانر تاریکی بید«
ام/ گویی وجودم در پاي این در جا مانده بود،/ در پس یک در تنها دیدهه خودم را در پس در تنها مانده بودم/ همیش

در تنها  سآغاز و پایان/ فکري در پدر تاریکی بی... /پاسخ نبود؟ام صدایی بیآیا زندگی گنگی آن ریشه داشت/
اري تماشا وجودم را در روشنی این بید همۀ رسم/حس کردم جایی به بیداري می / پس من کجا بودم؟/مانده بود

  2» ؟کردم/ آیا من سایۀ گمشدۀ خطایی نبودم
جنس  از فوردو به تعبیر دبی اللت می کندد یدرون ژرف واکاوي بر، »درون رفتم به پس در تنها نهادم وخود را « 

 تجربۀ تنهایی از ، »را پس یک در تنها دیده بودم مهمیشه خود«همچنین،  .است»نیمۀ تاریک وجود« باشدن مواجه 
   . سپهري پرده بر می گیرد زیستنسیالِاگ

  م:بروی» شاسوسا« به سروقت شعر  ابتدادر . بپردازیم» آوار آفتاب« و بهدرگذریم » هاندگی خوابز«از دفتر 
 ...نم/ کام تماشا میبه دیوار کودکی از پنجره/ غروب را ...ام/در دور دست خودم، تنها، نشسته/ مشتی خاكکنار «

نوشم/ و در دور من هواي خودم را می ...غمی، تنها، نشست/ در این دهلیزها انتظاري سرگردان بود/ها روي این پله
ایه ام کشیده شد، من سدستی روي پیشانی رود./هایم راه میکسی روي خاکستر بال...ام/ دست خودم، تنها، نشسته
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 زنم: شاسوسا! این دشت آفتابی را شبیو در این عطش تاریکی صدایت م.../:شدم:/ شاسوسا تو هستی؟/ دیر کردي
 به آفتاب ، شبیه تاریک من!/»شاسوسا« ...نم، و در جاپاي خودم خاموش شوم./کن/ تا من، راه گمشده را پیدا ک

  1»ام./ تاریکم کن، تاریک تاریک، شب اندامت را در من ریز.آلوده
  
  

سهراب که شده  نقلخلوتگاه سپهري نیز معروف است.  به است که در کاشان شاسوسا یا شاه ساسان، نام بنایی تاریخی 
شب «تعبیر .می توان شعر را تبیین کرد به نیکیی، هاي یونگآموزهبا وام کردن  سروده است. در همان مکان این شعر را 

، »در دوردست خودم تنها نشستم«همچنین، تعبیر است.  »نیمۀ تاریک وجود« ۀتداعی کنند »ندامت را در من ریزا
 :می رسد »ههمرا«شعرپس از آن، نوبت به  خود، پرده بر می گیرد. تنسیالِسبا تنهایی اگزی سپهريمواجۀ  کارا ازآش

تنها  رفتم، ریزش پیوندها پر بود/تنها می...شده بود/ ها تهیهایم از یاد مشعلدست رفتم/ها میچراغی شبنها در بیت«
ها، میان دو ناگهان، تو از بیراهۀ لحظه افتم/رفتم تا در پایان خودم فرویرفتم، مو من می /...؟ تنهاشنويرفتم، میمی

در  و سرانجام/...انگشتانم تراوید/ زمزمۀ نیایش در بیداري دستم را به سراسر شب کشیدم،/ /...تاریکی، به من پیوستی
ها، فراموشی ، بستر خاکی غربتهاشب چراغیبی هاست/میان ما سرگردانی بیابان ترا گم کردم/ ،آلود نیایشآهنگ مه

  2»هاستآتش
؛ همچنین از آهنگ مه آلود نیایش که گویدسخن می» هابیراهۀ لحظه«و » تاریکی«و » تنهایی«از  سپهري در این شعر

فزون بر اپرده بر می گیرد.  آغشته به حیرت و حیرانی از جنس نجواهاي سالک مدرن است و از تنهایی اگزیستانسیلِ 
در شعر  3» امتو در راهی/ من رسیدهن سوي زمان می گذرد/ آمن شکفتن ها را می شنوم/ و جویبار از  «بیر، تعااین

   ماست. دیگر نجواهاي سالک مدرن کایت گرِح، »فراتر«
 ، سهراب از تنهایی اي سراغ می گیرد که با آرامش و حیرت همراه است و از» سایبان آرامش ما، ماییم« در شعر 

، سهراب، به سروقت خویش می رود و خطاب به خود »پرچین راز« شعر  ر. دحکایت می کند شاعر یشکفتن درون
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من در گیومه در این شعر، بر قرار دادنِ کلمه  1.»بودي »من«تونزدیکترین / و بودي »من« و تو تنهاترین« می گوید: 
  .مواجهه عریان سهراب با خود داللت می کند

  از تجربه غریب سهراب با مقوله تنهاییِ اگزیستانسیل پرده بر می گیرد: ، »آن سوها در سفر« در این دفتر، شعر 
دوري، تو از آن سوي شقایق  .../ايدر درۀ آفتاب، سر برگرفته ، و باغ از یاد مسافر سرشار/یوان تهی استا«

 یراهۀمی گریی، و در ب ف است/ترا از تو ربوده اند، و این تنهایی ژر /شبنم جنگل دور، سیماي ترا می رباید...دوري/
   2»شوياي سرگردان میزمزمه

مه و سرگردان شدن در بیراهه زمز اي که توأم با نوعی حیرت است. تنهاییسخن می گوید؛  »تنهایی ژرف«از سپهري 
  و دم زن در فضاي مه آلود. 

و » هاوابزندگی خ«قیاس با دفتر  در این دفتر سپهري در رسد.می» شرق اندوه«نوبت به  ،»آوار آفتاب«پس از دفتر 
اق رفته و رفته رفته تاریکی و سردي به مح عجین گشتهبا آرامش بیشتري  شتنهایی ا کرده؛  تفاوت» آوار آفتاب«

 را آرام آرام می چشد. خنک بودن تنهایی و کنددوران گذار را طی می ، در این دفتر، »هشت کتاب«است. سراینده 
  حیث مثال زدنی است:  ن، از ای»بودهی« شعر 

آنی بود، درها واشده بود/ برگی نه، شاخی نه، باغ فنا پیدا شده بود/... نقش صدا کم رنگ، نقش ندا کم رنگ/ پرد « 
   ».  مگر تا شده بود؟/ من رفته، او رفته، ما بی ما شده بود/ زیبایی تنها شده بود

  سوي خدا می رفت:به ه اي سخن می گوید ک ی، از تنهای»شیطان هم«سهراب، در شعر 
شه رها اندی :شیطان نگران ،ها وادر جاده درختان سبز، گلتنهایی ما سوي خدا می رفت/  ،از کوچه برون ،از خانه بدر«

 3»رفتمی : تنهایی مانگران شب می شد و روز/ جایی شیطان...رفت/می

 و »پر تنهایی«، »خاموشی» نت«از واال  «شدنِ  و آکنده» آرامش نامیرا«از ، سهراب »و چه تنها« و  »نیایش«شعر دو در
سخن گفته؛ تعابیري که ترجمان احوال اگزیستانسیلِ سالک مدرن ماست و فاصله گرفتن از فضاي  » تراویدن راز ازلی«

 4 آمیخته به تاریکی و حیرانیِ دفاتر پیشین را به نیکی به تصویر می کشد.
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گذرم درمیآن  از  ؛این دفتر پایین است ربسامد مفهوم تنهایی درسیم. می »صداي پاي آب«به دفتر  »شرق اندوه«پس از 
  :سپهري سروده شده  سالیِدر دوران میان  . این دفترپردازممی »مسافر«منظومه و به 

کنم/ که این ترنم موزون حزن تا به ابد/ شنیده خواهد رهاند/و فکر مینه، هیچ چیز مرا از هجوم خالی اطراف/ نمی«

  1»هاي قشنگی/ حیات نشئۀ تنهایی استچه سیب«/ نگاه مرد مسافر به روي میز افتاد:/شد

د. تنهایی این دفتر کنداللت می اگزیستانسیلِ سهراببر تنهایی » حیات نشئۀ تنهایی است«و» هجوم خالی اطراف«تعابیر 

هاي ی یادشده ندارد، یکی از مولفهمنافاتی با آرامش و خنک ،با غمی مخملین و آرامشی سرد همراه است. این اندوه

  را به تصویر می کشد.سبز  یو غم استسلوك مدرن 

  گوید:در ادامۀ شعر می
 ها هستی/ دچار یعنیکنم/ دچار آن رگ پنهان رنگچرا گرفته دلت، مثل آنکه تنهایی/ چقدر هم تنها/ خیال می«

  2»یاي بیکران باشد/چه فکر نازك غمناکیعاشق/ و فکر کن که چه تنهاست/ اگر که ماهی کوچک دچار آبی در
 اب،پیشتر، سهر. حکایت می کنداگزیتنسیال  نجواهاي سالک مدرن است و از تنهایی ژرف فقرات، از جنساین 

اندوه  در این فقرات بر .رخت بر نخواهد بستاز میان که تنهایی او هرگز  ؛ بدین معنا حیات را نشئۀ تنهایی خوانده
وچک غمگینی  بسان پري ک ،گشته دچار آبی دریاي بیکران  کهاست  یسالک مدرن همان ،عاشق؛ ندکتنهایی تأکید می

، در اقیانوسی مسکن دارد و دلش را در نی لبکی چوبین  می نوازد »تولدي دیگر« که به روایت فروغ فرخزاد در شعر 
  وسه می میرد و سحرگاهان از یک بوسه زاده می شود.بو شباهنگام از یک 

  
  ادامۀ شعر: در

 ها رويروند آن طرف روز/ و او ثانیهها میهاست/ و او و ثانیههمیشه عاشق تنهاست/ و دست او در دست ترد ثانیه«
  3»بخشندها بهترین کتاب جهان را/ به آب میخوابند/ و او و ثانیهنور می
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مانتیک عشق راست نه  اگزیستانسیلعشق ام، آورده   1»هبوط در هیچستان« مقاله چنانکه در  ،سپهري طمح نظرم عشقِ
  قابل توجه است.در این فقرات  شاعراندوه مخملین  .افالطونی عشق و

  گوید:می ، سهرابدر ادامۀ  سلوك معنوي خود
ن سبز تنومند/ چه خوب یادم هست/ عبارتی که به ییالق ذه »بانیان«هاي استوایی برد/ و زیر سایۀ آن سفر مرا به زمین«

  2»یع باش و تنها و سر به زیر و سختوسوارد شد/ 
 ،»ه زیر و سختسر بو  تنها وسیع باش و«ذکر سپهري با  تنسیال است.ساگزی مخملین و خنک همان تنهاییِ ،این تنهایی

دان از آنچه هستی نبین. چن و فراتر شکننده نباش و خود را فروتر ؛ گویدو از آن سخن می کشدرا برمی 3نفس عزت
 ،»نها باشت«تعبیر  رسد.با تنهایی آدمی سر میاز نظر سپهري تمام این موارد  .دیگران دربارۀ خود نباشدر بند نظر 

کنار با خود تواند ب انسانوقتی که  و با خود به سر بردن. تنهاییآغوش کشیدن  درپذیرفتن و  برايدعوت سپهري است 
ل چندانی قائ یتدیگران دربارۀ خود اهم اروايهاي ننظر طعن و باشد، به شقل شخصیت او درونث نقطۀ و بیاید
و  شودباشد در مقابل محیط و نظر دیگران شکننده می اوبیرون از  انسان،قل شخصیت ثنقطۀ برعکس، وقتی  .شودنمی

 ر سربهکند و با تأکید بکه سپهري از سخت بودن یاد می ه همین سبب استب .دهددرنتیجه آرامش خود را از دست می
 رده؛ه و مزه مزه کشنید» بانیان«کند. جالب است که این عبارت را زیر سایۀ دوست داشتن خود دعوت میه ب ،زیري 

  گوید:موالنا در غزلی  می. ن نشست و منور گشتآزیر  بودادرختی که 
  پیل شکار آیدت ،اي/ وان نفسی که بیخوديخود تو شکار پشه ،آن نفسی که باخودي«

 4»مه به کنار آیدت ،اي/ وان نفسی که بیخوديابر غصه ، بستۀآن نفسی که باخودي

پریشان  پاشان و فرد را  سالمت روانِو  رسدمی در نفس عزت کمبود با  ، »بستۀ ابر غصه بودن«و  »کار پشه بودنش«
  می کند.
  :خوانیممی »مسافر«در ادامۀ 

                                                             
  :رجوع کنید به مقالهبراي مطالعۀ این .  1
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آموزند/ رمز پاك محو شدن را/ به من می آید/ و من مخاطب تنهاي بادهاي جهانم/ و رودهاي جهانصداي همهمه می«
به دوش من بگذار اي سرود صبح وداها/ تمام وزن طراوت را/ که من/ دچار گرمی گفتارم/ و اي تمام  ...فقط به من/

درختان زیت خاك فلسطین/ وفور سایۀ خود را به من خطاب کنید/ به این مسافر تنها که از سیاحت اطراف طور 
  1»آیدمی

  این تنهایی پیداست: در این فقرات نمایان است. در اواخراین دفتر نیز ردسپهري مخملین  نک وخ تنهایی 
ها مرا به وسعت تشکیل برگ عبور باید کرد/ صداي باد می آید، عبور باید کرد/ و من مسافرم ، اي بادهاي همواره/«

 نید/انگور/ پر از تحرك زیبایی خضوع ک هاي مرا تا تکامل تنو کفش ها برسانید/مرا به کودکی شور آب ببرید/
ه یک بدل کنید ب هاي مرا تا کبوتران مکرر/ در آسمان سپید غریزه اوج دهید/ و اتفاق وجود مرا کنار درخت/دقیقه

هاي شعور مرا بهم بزنید/ روان کنیدم دنبال بادبادك آن روز/ مرا به دریچه پاك/ و در تنفس تنهایی/ ارتباط گمشدۀ
  2»د زندگی ببریدخلوت ابعا

آن  ،آمده ود کناربا تنهایی خویی او . گرا به نیکی به تصویر می کشد با تنهایی اگزیتنسیال سهرابانس این فقرات، 
  به صلح با خود رسیده است. ،آغوش کشیده دررا 

تنهایی « و » تانسیلزیستنهایی اگ« می رسیم.  پخته ترین و دل انگیز ترین روایت » حجم سبز« ، به دفتر »مسافر« پس از  
  می گوید: » روشنی، من، گل، آب«.  در شعر در آثار سپهري، در اشعار این دفتر سربرآورده است »مخملین

بینم در ظلمت، من پر از فانوسم/ من پر از نورم و شن/ و پر از دار و / راه میمن پر از بال و پرم روم باال تا اوج،می«
  3»برگی در آب/ چه درونم تنهاست پرم از سایۀ ز رود، از موج/درخت/  پرم از راه، از پل، ا

درخت ار و دگوید وجودم از نور و سپهري می است؛ به رغم اینکهتنسیال ساگزی تنهایی بر تأکید» چه درونم تنهاست«
تنهایی  ودر واقع، به میزانی که سهراب تنهایی تلخ را پس می زند  کند.پراست؛ اما تنهایی وجودي را فراموش نمی

را » سرشت سوگناك هستی« می کاهد و » بار هستی« ، از را می چشد 5آرامش درونی را تجربه می کند و 4مخملین
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رجسته می و ب ، تنهاییِ اگزیستانسیلِ خویش را بر می کشد»اي در لحظهواحه« در شعر ین،همچنبهتر تحمل می کند. 
  :کند

ت هیچستان جایی است/ پشت هیچستان رگ هاي هوا، پر قاصدهایی به سراغ من اگر می آیید/ پشت هیچستانم/ پش«
آدم این جا تنهاست/ و در این تنهایی، سایۀ نارونی تا ...آرند، از گل واشدۀ دورترین بوتۀ خاك/است/ که خبر می

  1»من یآیید/ نرم و آهسته بیایید، مبادا که ترك بردارد/ چینی نازك تنهایابدیت جاري است/ به سراغ من اگر می
. با آن کنار آمده و آن را در آغوش کشیده است ،مواجه شدهاگزیستانسیل سپهري به معناي یالومی کلمه، با  تنهایی 

  نخواهد بست. رخت بر هرگز از میان شتأکید دارد که تنهایی امهم جاري بودن سایۀ نارون تا ابدیت بر این 
  ؛ اما  فضاي شعر از تنهایی سرشار است:رفتهی بکار ناگر چه تعبیر تنهای، »در گلستانه«در شعر معروف  
، پاها در آب/ ، و نشستمها را کندمگیوه /لب آبی... /راه افتادم... زد/غفلت پاکی بود، که صدایم میها/  پشت تبریزي«

ي است، مثل در دل من چیز .../، سر رسد از پس کوهنکند اندوهیمن چه سبزم امروز/ و چه اندازه تنم هوشیار است/ 
 خواهد/ بدوم تا ته دشت، بروم تا سر کوه/ دورها آواییتابم، که دلم مییک بیشۀ نور، مثل خواب دم صبح/ و چنان بی

   2»خواند.است که مرا می
در تنهایی خود پاي جویی نشسته است و با خود به سر سهراب ؛ رقم خوردهتماما در تنهایی  حال و هواي این شعر

 ؛ »نکند اندوهی سر رسد از پس کوه«شاعر نگران است،  . همچنین،چشیده در تنهایی خود را هم »اكغفلت پ« برده، 
  .، بهم زنددر رسیده 3»هجوم خالی اطراف«با او را که  و آرامش درونی مخملین تنهاییاندوهی در رسد و مبادا 

  ، تنهایی اگزیستانسیلِ اش را به خود یادآوري می کند:»غربت«در شعر پهريس
افتد در آب، زود از آب درآرم/ یاد من باشد کاري نکنم، که به قانون زمین یاد من باشد، هر چه پروانه که می«

ام را هم به چوبه بشویم/ یاد من باشد تنها هستم/ ماه باالي سر تنهایی بربخورد/ یاد من باشد فردا لب جوي، حوله
  4»است

                                                             
  360هشت کتاب، ص . 1
  348هشت کتاب، ص . 2
  306هشت کتاب، ص.  3
  352هشت کتاب، ص.  4
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نین، همچ. می آورد شیادسالک مدرن را به مخملینِ  ،  تنهاییِ»ایی استیاد من باشد تنها هستم/ ماه باالي سر تنه« 
ري سپه  حکایت می کند.او با طبیعت  عمیق صلحِاز انس و ، »رمافتد در آب، زود از آب درآکه میهر چه پروانه «

  .نقض شود » قانون زمین« مبادا  ؛ از اینرو نگران است کهداندزمین و طبیعت را جاندار می
  : می رسد »نشانی«درخشانِ  شعرز این، نوبت به پس ا 
 به گل،/ ،/ دو قدم ماندهپیچیپس به سمت گل تنهایی می آرد،/روي تا ته آن کوچه که از پشت بلوغ، سر بدر میمی«

خشی در صمیمیت سیال فضا، خش گیرد/و تو را ترسی شفاف فرا می /مانیپاي فوارۀ جاوید اساطیر زمین میی
 1»رنو ردارد از النۀ/ رفته از کاج بلندي باال، جوجه ببینیکودکی می /:شنويمی

 .ی برويتوانی به سمت گل تنهایمیآیی، کند که وقتی از بلوغ به درکند و تأکید مییاد می» گل تنهایی«سهراب از 
یگري د جستار چنانکه درافزون بر این، ، تجربه کردن تنهایی است. »خانۀ دوست«هاي رسیدن به یکی از گذرگاه

 2.دنپر رنگی دار طنین یونگی در این شعر،  » ترس شفاف« و » تنهایی«، »بلوغ« مفاهیم ام، آورده

به سروقت حوض رفته تا شاید عکس تنهایی خود را در آن ببیند. او در ادامه سلوك  »هاپیغام ماهی«در شعر  پهريس
در پی تکاندن پلک هاست و رسیدن به نگاهی که از ، »شب تنهایی خوب« ، در »حجم سبز« شعري خود در دفتر 
 حادثه عشق تر است. 

زیستانسیل اگ و از کنار آمدنش با تنهایی می کندنجوا نیز سالک مدرنِ ما با خود  ،»آفتابی« و  »پرهاي زمزمه«شعر دو در 
  :  پرده بر می گیرد  و چشیدن تنهاییِ مخملین 

  3»مرغی بکشم خود نقشۀ روي تنهایی م/رنگ را بردار بهتر آن است که برخیزم/«
  4»ها پاك استلباس لحظهصداي آب می آید، مگر در نهر تنهایی چه می شویند؟/ «

ر پی برداشتن چمدانی است دشعر، دو می رسد. سهراب در این » به باغ همسفران« و  »نداي آغاز«در ادامه، نوبت به 
نهایی تصنیف ت؛ در اندیشه چشیدن طعم به سمت وسعت بی واژهشدن وانه جا دارد و ر  که به اندازه پیراهن تنهاییِ

  : مخملین و هجوم خالی اطراف را مزه مزه کردن و تنهایی حجیم را تجربه کردن 

                                                             
  358هشت کتاب، ص.  1
  :بهواندن تفسیر نگارنده از این این شعر، نگاه کنید براي خ.  2

   ، تورنتو، نشر سهروردي، از سهروردي تا سپهري ،»سپهري و یونگ: روحی که در جهت تازۀ اشیاه جاري است« سروش دباغ،
  377هشت کتاب، ص.  3
  383هشت کتاب، ص.  4
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تان بردارم/ و به سمتی بروم/ که درخ ،پیراهن تنهایی من جا دارد که به اندازۀ باید امشب بروم/ باید امشب چمدانی را/«
  1»؟هایم کوخواند/ یک نفر باز صدا زد: سهراب/ کفشواژه که همواره مرا میرو به آن وسعت بیحماسی پیداست/ 

بیا تا برایت بگویم چه اندازه تنهایی من بزرگ است/ و  / من از طعم تصنیف در متن ادراك یک کوچه تنهاترم«
ا بدزدیم، نیست،/ بیا زندگی رکرد/ و خاصیت عشق این است/ کسی تنهایی من شبیخون حجم تو را پیش بینی نمی

  2»ن وقت/ میان دو دیدار قسمت کنیمآ
، از تانسیلاگزیسدر انتهاي این سفر  پهريسر برمی آورد. س» حجم سبز« در انتهاي دفتر  »تا نبض خیس صبح«شعر

 هک است و عصر سالک مدرن را مخملینکه از جنس تنهایی  نیکوییعزلت از یاد می کند؛ » سرطان شریف عزلت«
  :  با دریچه هاي مکرر وسیع می کند ، 3دم می زند» شبانی وجود« از پی هایدگردر هواي 

هاي د کتابیک نفر آم...سطح من ارزانی تو باد/ اي سرطان شریف عزلت/ ها چه شکوهی است/سطح ه، در ایثارآ«
اران میز مرا زیر معنویت ب د/هاي مکرر وسیع کرعصر مرا با دریچه ها کشید/از تناسب گل روي سرم سقفی مرا برد/

  4»نهاد
  

  معناي زندگی
معناي « بارتع مستقیما ازدر آثار خود رسد. سپهري می» معنا« ،سوم هستی دادهنوبت به  .از بحث تنهایی که در گذریم

و  یالوم ابتدا از روایت او از مقوله معناي زندگی را صورتبندي کرد. خوبستتوان  می؛ اما  5استفاده نکرده »زندگی
  : نظر او دربارۀ معناي زندگی بیاغازیم

 . به محض آنکه همۀکنندگروهی کودن شادمان را تصور کن که مشغول کارند، در فضاي باز آجر جا به جا می«
فه ادامه وقاین کار بی .دیگر زمین ها در گوشۀبه بردن آن کنندزمین رو هم چیدند، شروع می گوشۀ آجرها را در یک

                                                             
  390هشت کتاب، ص.  1
  394هشت کتاب، ص.  2
  را در جستار زیر تفصی بررسیده ام: معاصر ي و هایدگر، دو سالک مدرنتشابهات و تفاوتهاي سپهر . 3
  .1400، تورنتو، نشر سهروردي، از سهروردي تا سپهري، »چیدن ریحان از درخت دازاین« سروش دباغ، . 2

  4054هشت کتاب، ص
هم خانواده است؛ نخستین بار در اشعار فروغ » معناي زندگی« با  که» بی معنی«ام؛ تعبیر و خوانده تا جاییکه آثار شاعران نوپرداز معاصر را رصد کرده  . 5

  :فروغ زندگی را اینگونه به تصویر کشیده، »تولدي دیگر« فرخزاد سر براورده است. در شعر 
د/ یا عبور گیج رهگذري باشزندگی شاید/ یک خیابان درازست که هر روز زنی با زنیبل از آن میگذرد/...زندگی شاید طفلیست که از مدرسه بر می گردد/...

ه از سر بر میدارد/ و به یک رهگذر دیگر با لبخندي بی معنی می گوید    ».صبح بخیر« که ک
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پرسد چه کار دارد ایستد و از خود میها مییک روز یکی از آن ها مشغول همین کارند.آن ،یابد و هر روز سالمی
و از آن لحظه به بعد دیگر مانند گذشته از کار  .ماند که هدف از جا به جایی آجرها چیستکند. در شگفت میمی

  1»جایی آجرها در شگفت مانده استکه از چرایی جا به  خود راضی نیست. من همان کودنم
ا . زندگی ممکن است هدفی داشته باشد؛ اما لزوما معندمعنا و هدف زندگی  تفکیک کن بینگوید تا یالوم اینرا می 

ر را فندارد. در فقراتی که از یالوم آوردم هدفی وجود داشت؛ اما معنایی در کار نبود. در نظر بگیرید شهرداري سه ن
وم کارد و نفر سکند، نفر دوم نهال را میکند که در محوطۀ مشخصی نهال بکارند. نفر اول زمین را میاستخدام می

روز نفر دوم نتواند در محل کار حاضر بشود و باز هم نفر اول زمین  چند کند. فرض کنیدآن ناحیه را از خاك پر می
کنیم می لت هدف وجود دارد؛ اما معنا نه. در بسیاري از مواقع ، ما زندگیرا بکند و نفر سوم آن را پر کند. در این حا

، نیز یالوم  »وقتی نیچه گریست«در  .چندان معنایی نداردمان  ؛ اما زندگیدر پی تحقق اهداف خود روانه می شویمو 
دست  عناو مسئله م سالیانزندگی خوبی دارد، اما با  بحران میسر جمع ر، استاد زیگموند فروید، یوزف برویاگر چه 

   2کند.و پنجه نرم می
  :را در نظر آوریم لستويوت» اعترافات منِ«یل از ذفقرات  
 ،گی بیفتداي در زندانگار وقفه ،لحظاتی از سردرگمی :پنج سال پیش وضعیت غریبی در ذهنم به نشو و نما پرداخت«

ن هاي زندگی همیشه خود را با یک پرسش به ماین وقفه ...چه باید بکنم ،دانستم چطور باید زندگی کنمانگار نمی
اط پاسخ بودند و مانند نق ها با سماجت و اصراري رو به فزونی در پیِاین پرسش »... ؟براي چه«و  »؟چرا« :نمایاندندمی

و امارا س ت الاکنون شش هزاردسیاتین در ای ؟. که چه بشود..شدند تا لکۀ سیاهی را بسازندگرد هم جمع می ،ریزي
ان دنیا ر و از همۀ نویسندگکن از گوگول، پوشکین، شکسپیر، مولیخب فرض .... خب، بعد چه؟ ..سیصد اسب دارم

خ زندگی بدون پاس ؛طلبنددرنگ میها پاسخی بیپرسش جورتوانم پاسخی بیابم. اینمشهورتر شدم، بعد چه؟ نمی
   3»شود. ولی پاسخی در کار نیست.ناممکن می

این  یه گواه؛ اما ب و از زندگی خوبی برخورداربوده  متمکن هنگام نوشتن این کتاب فردي رغم اینکه هبتولستوي 
   .و تمام زندگی خود را زیر سوال برده است فقرات با مسئلۀ معنا یا بحران معنا مواجه است

                                                             
  .581یالوم، صفحه .  1
  :رجوع کنید به . 2

  1399 ، وقتی نیچه گریست، ترجمۀ سپیده حبیب، تهران، قطره،اروین یالوم
  .582نقل از یالوم، صفحه  . 3
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. معناي کیهانی »ی دنیويمعناي شخص «و  1»معناي کیهانی«بدست می دهد؛ از معناي زندگی اي یالوم تفکیک دوگانه 
 شود.از پی آن روان مینظمی که انسان  ؛ خارج از فرد اشاره دارد به نظمی جادویی و معنويِ به روایت یالوم  ،زندگی

 ت.، از این جنس اسیر تبعیت از اوامر خداوندنظ از معناي زندگی و توقعی که از انسان دارند ابراهیمی خوانش ادیان
به دلیل  ردر سیصد سال اخی ،الومبه توضیح ی .نه برساختن آن کشف معنا است پیدر  فرد ،هانیدر واقع در معناي کی

در پی  يانسانهاي زیاد ، به نحوي که و نفوذ سابق خود را از دست دادهبسامد  ، معناي کیهانیپیشرفت علم تجربی، 
ر داران متعارف همچنان ددین وسنتی سالکان ، در روزگار کنونی وجود، اند. با اینمعناي شخصی و دنیوي زندگی

زندگی  خداوند به امینآنند تا با اطاعت از فر ، دین باوران برادیان ابراهیمیقلمروي  اند. درپی کشف معناي زندگی
ل کردن کار تکمی را بر می کشد که متضمنِتلقی دیگري از کشف معناي زندگی ، هخود معنا ببخشند. یالوم در ادام

ن موضوع به ای ،»گزارش به خاك یونان« کازانتزاکیس هم درنیکوس . یونگ است آنِ  از رن تعبیای .آفرینش است
  نویسد:به روایت خود کتاب مقدسی می او .2.پرداخته است

اب نامند. بگذار چنین کنند. من کتکند. عده اي مرا رافضی میخواهی بدانی که بشر اینگونه با خدا همکاري میمی«
ایم و گش. آن را میدگویرم که آنچه کتاب مقدس دیگر فراموش کرد یا جرئت نکرد بگوید، میمقدس خود را دا

انسان  اشخوانم خداوند جهان را آفرید و به روز هفتم استراحت کرد. در آن روز واپسین آفریدهدر سفر آفرینش می
آفریدم؛ اما از تمام کردن آن  خواهی به من گوش کن. جهان رااگر دعاي خیرم را می پسرم را صدا کرد و گفت

ور ساز. آن را به آتش بدل کن و به غفلت ورزیدم، نیمه کاره رهایش کردم. تو آفرینش را ادامه بده و جهان را شعله
  3»منش باز گردان. آن را بدل به نور خواهم کرد.

تکمیل کار  یالوم و عناي کیهانیِذیل مقوله ماست؛ اما در  متعارف و نا راست کیشانهااین سخن کازانتزاکیس اگرچه ن 
  :نیکوس در طرح و تقریر این مطلب، سخت متاثر از یونگ است گیرد.قرار می تمام خداوندنیمه

                                                             
1. cosmic meaning 

نت عرفان سسخنان بوسعید ابی الخیر در  در آن مقاله به مقایسه این ایدۀ کازانتزاکیس با ».بع هشتم قرآنس«تحت عنوان چند سال قبل، مقاله اي نوشتم  .2
می پرداختم.  مام خداوند تکار نیمه ما باید ند کهمعتقد در واقع، هم کازنتزاکیس که سالک مدرن است، هم بوسعید که سالک سنتی است، به روایت خود،اس

م قرآن گوید که سخنان ما در سبع هشتگیرد که سخنان تو در هفت سبع قرآن نیست، میمی بوسعید هم در پاسخ به دانشمندي که به او خرده .را تکمیل کنیم
م خد. است ا تأکید دارد. به نوعی بوسعید هم گویی بر منظور این است که سخنان ما اگر چه در قرآن نیامده ؛ اما سخن خداست. او بر محدود نبودن ک

  ه:نگاه کنید ب .نهدتمام خداوند صحه میآفرینش نیمه
  262، انتخاب و تعلیقات: مهدي مجتبی، تهران، هرمس، جلد دوم، صفحۀهاي کوتاه ادبیات عرفانیپایان: قصههاي بیپیمانه. 2

   5513و 550تهران، نیلوفر، صفحۀ ، ترجمۀ صالح حسینی،، گزارش به خاك یوناننیکوس کازانتزاکیس
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آفرینندۀ ثانی جهان است و تنها اوست که به جهان او به این معنا که در واقع  ؛اي جز تکمیل آفرینش نداردبشر چاره«
در سکوت  ،صدها میلیون سال، نه چیزي شنیده و نه چیزي دیده ،این هستی عینیجهانی که بدون  ،عینی بخشیدههستی 

و بدون آن جهان همچنان در تارترین شب نیستی تا پایانی ناشناخته  ؛خورده، تولید مثل کرده و مرده است ،سرجنبانده
  1.»فترپیش می

معناي که  شودموضوع زمانی برجسته میبه روایت یالوم این  .معناي شخصی و دنیوي عبارتست از معناي دوم زندگی
واقع در . ت استتفاوکنیم که نسبت به ما بیما در جهانی زندگی میکند که یالوم  تأکید می .رودکیهانی به محاق می

  ند.آفریمعنا می شبرای و دهدن معنا میدااین انسان است که ب ؛معناستجهان به خودي خود، بی ،در معناي شخصی
برد. ه سر میتفاوتی به دنیا بکه در نهایت بی کندمی روایتمورسو را  نامداستان شخصیتی به  »بیگانه« ن کامو در رما

 »طاعون«در رمان  2شود.رود و مرتکب قتل میکند، به ساحل میمیدرش مرده است، رابطۀ جنسی برقرار درحالی که ما
ما  از روي همدلی و عشق به انسان، مبارزۀ خستگی اما دکترریو شخصیتی است که اگر چه تعلقات دینی ندارد؛ ا

یم تواناین ماییم که می؛ دنیا به خودي خود معنایی ندارد ، کامو به روایت 3دهد.ناپذیري براي رفع این بیماري انجام می
  معنا ببخشیم. دانب

امۀ . سارتر در نمایشنبهره برده است  بحث از معناي شخصی دنیويدر سارتر نیز نگرشیالوم از افزون بر کامو، 
در پی  ،الکترا،کمک خواهرش هب . اودهدبدست می ،اورستس،از قهرمان داستاناینگونه تصویري  »هامگس«

گوید این دو شخصیت، در پی . یالوم میاوست و شوهرها آن، مادر قاتالن پدرشان خیزد.خواهی پدر خود برمیخون
  خوانیم:از این نمایشنامه می فقراتیر د. خیزندبرمی بخشیدن به زندگی خویش  معنا

خواهم مردي باشم متعلق به جایی، مردي در میان یارانش. فقط این را در نظر داشته باش. حتی سعی کن بفهمی می«
ی این بردۀ شود، حتافتد و مات به زمین زیر پایش خیره میاي که در اینجا زیر باري خم شده و از خستگی فرو میبرده

ا . آري، الکتر.تواند بگوید در شهر خویش است همچون درخت یک جنگل یا برگی از یک درخت.می نوا همبی
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خواهم شادمانه به جاي آن برده باشم و از اینکه شهر را همچون پتویی به دور خود بپیچم و خود را در آن جاي می
  1»دهم، لذت برم.

  معنا زندگی کند:به دوش بکشد تا بیدهد بار گناه قاتل مادر خود بودن را اورستس ترجیح می
رفتم؛ ه میدلیل بر زمین راآزادي من است. همین دیروز بود که بی رتر باشد، خرسندترم؛ زیرا این باهرچه بارم سنگین«

. امروز من فقط یک راه دارم که ..هزاران جاده را درنوردیدم که مرا به جایی نرساندند زیرا جادۀ مردان دیگر بودند
  2»شود. ولی راه خودم است.انم به کجا ختم میدنمی

   :دهدبه زندگی خود معنا می کوشد پذیرد و برد؛ اما آن را میو زندگی خود رنج می ورسترس  از تنهاییهر چند ا
چیزي در بهشت باقی   ..ام با باد رفت و خود را تنها دیدم.ناگهان آزادي بر من فرود آمد و مرا درنوردید. جوانی«

. محکومم از قانونی جز قانون خویش فرمان نبرم. ..انده بود، نه خوبی و نه بدي، و نه کسی که به من فرمان دهدنم
  3»هرکس باید خود راه خویش را بیابد.

گیرد تا سفرشان را آغاز آورد که اورستس دست خواهرش را میهدف نهایی یعنی خودشکوفایی زمانی سر برمی
س و اورست ،هابه سوي خویشتن. آن سوي رودها و کوه دهد.پاسخ می ساورست ؛»ه کجا؟ب«پرسد: کنند. الکترا می

  کشند و ما باید صبورانه به سویشان گام برداریم.الکترایی هستند که انتظارمان را می
، »وستیدنوع«، اوگوید. می ي زندگیاز معناخود تلقیِ ، از از معناي زندگی سارتر و کامو تقریر روایتیالوم پس از 

فداکاري براي « و » نوع دوستی. « بحساب می اورداز مقومات معناداري را » خالقیت«و » فداکاري براي یک آرمان«
است؛ انسان از خود رونده اي که   4»انسان از خود رونده«  است؛ تداعی کننده گذشتناز خود که متضمنِ» یک آرمان

    5.تبنا نهاده شده اسمی انگارد که سقف معناي زندگی بر آن ویکتور فرانکل آنرا بر می کشد و از ستونهایی 
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خود درباره چند و چون معناي زندگی، یالوم، معناي درازدامنِ  تامل برانگیز است که در انتهاي سلوك اگزیستانسیلِ
چنگ راف ه بیشتر در پی فراچنگ آوردن آن باشیم،چلذت گرایی و لذت جویی قیاس می کند؛ که هر زندگی را با 

   1:بیشتر از ما می گریزدنمی آید و 

 شتریهر چه ب....زدیگر یاز ما م شتریب م،یلذت باش یدر پ شتریسخن گفتم که هر چه ب ییقبال از پارادوکس لذت گرا« 
 یم که فرد در برابر معنا مطرح یی. پرسش هامشیابی یکمتر م م،یباش {معنا} يبا منطق و استدالل در جست و جو

. احساس پر مییبجو میمستق ریغ يریاز مس دیمانند لذت با زیکنند. معنا را ن یعمر م شتریاز پاسخ ها ب کند، همواره
در پاك  یزندگ يراه حل مسئله « است که:  نیهم هم نیتگنشتایو يگفته  نیا يمحصول تعهد است....معنا ییمعنا

  2.» کردن مسئله است
  
  پهريبه روایت س دنیويشخصی معناي و کیهانی عناي م
معناي «ز اهم ، خداوند سراغ گرفتتمام از نوع تکمیل آفرینش نیمه »معناي کیهانی«از  هم توانمی »هشت کتاب«در  

  :را مرور کنیم »سورۀ تماشا«شعرابتدا  .»شخصی دنیوي
چمن  ههایم، مثل یک تکاي در قفس است/ حرفبه تماشا سوگند/ و به آغاز کالم/ و به پرواز کبوتر از ذهن/ واژه«

زیر بیدي بودیم/ ... /تابدروشن بود/ من به آنان گفتم/ آفتابی لب درگاه شماست/ که اگر در بگشایید به رفتار شما می
گفتند/ ه هم میشنیدیم که بخواهید؟/ می، آیتی بهتر از این میچشم را باز کنید برگی از شاخه باالي سرم چیدم، گفتم/

لی دیدند/ ابر انکار به دوش آوردند/ باد را نازل کردیم/ تا کاله از سرشان بردارد/ داند، سحر/ سر هر کوه رسوسحر می
خانه هاشان پر داوودي بود،/ چشمشان را بستیم/ دستشان را نرساندیم به سر شاخه هوش/ جیبشان را پر عادت کردیم/ 

  3»ها آشفتیمخوابشان را به صداي سفر آینه
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 و آن سوره، سورۀ تماشاست. کندیاد می »سوره«دهد. بخصوص که ازا میلحن و زبان  شعر، بوي متون مقدس ر
 بر همین سیاق، .تمام آفرینش استدر پی تکمیل کردن کار نیمه ،سپهري گویی به بیان کازانتزاکیس، یونگ و یالوم

صویر ت خود را به تو رواییاد کرده  »هاي زمینیآیه«بجاي آیه هاي آسمانی، از ، »تولدي دیگر« دفتراد در خزفرفروغ 
  :خطاب به یکی از دوستانش می نویسداي در نامه سهراب  1کشیده است.

زدم کنار رفته بود و جاي آن چیزي نشسته بود و زیبا بود. اندوه تماشا که پیشترها از آن حرف می درون من خندان«
تاب به سردي رفتم. در مهها باال میز کوهروشن صبح اواسطۀ نگاه تعبیر کرد. در تاریکتوان به تراوش بیکه از آن می
م. داشتهایی برمیگذشت. گاه گرتههاي خوابم میهنگام صداي رودخانه از روزنهزدم. شبها دست میشاخ و برگ

توان در کمین ابدیت ها را دوست دارم. انگار در پناه سنگ میهاي من سنگ و گیاه فراوان است. من سنگدر طرح
   2»هاي تبریزي سخت یکی شدم.درختنشست. آنجا با 

  :آمده است در فقرات انتهایی نامه 
اند. از رخواندم. او از دیدن یک راست و رویاروي سخن میدیشب در حیاط خانه نشسته بودم و کریشنامورتی را می«

از او  د نامیهاي زندۀ من نشسته. پیش از آن که این کتاب به دست من افتهاست میان دریافتهمان چیزي که سال
  3»هاي مرا بازگفته است.نشنیده بودم؛ اما در این کتاب، بسیاري از گفته

سپهري در  دهد کهنشان میاین تعابیر ». سورۀ تماشا«، قرابتی دارد با »اندوه تماشا«و  »واسطۀ نگاهتراوش بی«مفاهیمِ 
ن شعر ای شده،خلق » سورۀ تماشا«فضا ست که  . در همینو می چشیده را مزه مزه می کردهتماشا  وزده این فضا دم می

ه روایت بتکمیل کار آفرینش است و  پی گویی سپهري هم چون کازانتزاکیس، درتو  ؛ترجمان تجربۀ زیستۀ اوست
  آفریند.می »سوره« خود

ند و ی ک، سالک مدرنِ ما، از پاي پوش نبوتی سخن می گوید که او را از زمین م»تپش سایۀ دوست«در ادامه، در شعر
ابجا کرده، ج یشمنطق زبر زمین را به او نمایانده، طعم فراغت را زیر دندانهاتا صفاي بیکران می برد؛ پاي پوشی که 

   مدد رسانده: او را در تکمیل کار نیمه تمام خداوند شب را تبخیر کرده و 
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پوش ما که ازجنس نبوت بود ما پايشد/ هاي ما طعم فراغت جابجا میمنطق زبر زمین در زیر پا جاري/ زیر دندان «
برد/ هر یک از ما آسمانی داشت در هر انحناي ست ما به دوش خود بهار جاودان میکند/ چوبدرا با نسیمی از زمین می

هاي یهاز کنار قر ما گروه عاشقان بودیم و راه ما//... فکر/ هر تکان دست ما با جنبش یک بال مجذوب سحر می خواند
شد بخیر میهاي ما تروي صورت رفت/ بر فراز آبگیري خودبخود سرها همه خم شد/تا صفاي بیکران می آشنا با فقر/

  1»شب
«  ي، در آثار خود درباره مولفه ها2»روانشناسی مثبت گرا« و مبدع  ، روانشناسِ امریکاییِ معاصرسلیگمن مارتین

معناي شخصی «همپوشانیِ زیادي با مقوله خرسندي به روایت سلیگمن،  4.ه استبه تفصیل سخن گفت 3»خرسندي
 7»سپاسگزاري«و  6»ورزیدن به خود قت شف.«یکی از مقومات خرسندي است 5»مثبت هیجانات«م دارد. یالو » دینويِ

سپهري،  و نحوه زیست مکتوبات ،در اشعارطبیعت، و  از مصادیق هیجانات مثبت اند. سپاسگزاري از هستی پیرامون
  :خوانیم می »در گلستانه«و » روشنی، من، گل ، آب« در رده است.سخت ریزش ک

می روم باال تا اوج، من پر از بال و پرم/ راه می چیزهایی هست، که نمی دانم/ می دانم، سبزه اي را بکنم خواهم مرد/ «
   ».ل، از رود، از موجبینم در ظلمت، من پر از فانوسم/ من پر از نورم و شن/ و پر از دار و درخت/ پرم از راه، از پ

ی بود، که غفلت پاک ها/ پشت تبریزي/...آمدکوه هایی چه بلند/ در گلستانه چه بوي علفی می/دشت هایی چه فراخ«
/ !/ من چه سبزم امروز/ و چه اندازه تنم هوشیار است:، پاها در آب، و نشستمها را کندملب آبی/ گیوه...زد/صدایم می

 خواهد/ بدوم تا تهتابم، که دلم میت، مثل یک بیشۀ نور، مثل خواب دم صبح/ و چنان بیدر دل من چیزي اس ...
    8»خواند.دشت، بروم تا سر کوه/ دورها آوایی است که مرا می
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شن و دار و درخت بودن؛ غفلت  ر و فانوس و نور وپر از بال و پ ؛شعر موج می زنداین دو در از هستی اري سپاسگز 
ت؛ تنی وح نواز اسردل انگیز و و خنکاي آن  واقع شدهدر آب  هایی کهپا فضا را آکنده؛  بریزي هاپاکی که پشت ت

  دشت. و دویدن تا ته هوشیار و دلی مشحون از بیشه نور
  گوید:هاي خود میدر یکی از نوشتهسهراب 

ار ها به شکچی بودند. همراه آنخانۀ ما همسایۀ صحرا بود. تمام رویاهایم به بیابان راه داشت. پدر و عموهایم شکار«
ار بود که شک کرد. اماهرگز شکار خشنودم ن ..تر که شدم عمویم کوچکم تیراندازي را به من یاد داد.رفتم. بزرگمی

طبیعت را  منشاند. در شکار بود که ارگانیسکشید و هواي صبح را میان فکرهایم میدم به صحرا میمرا پیش از سپیده
ه پوست درخت دست کشیدم. در آب روان دست و رو شستم. در باد روان شدم. چه شوري براي تماشا پرده دیدم. ببی

کار بودم. هواي تاریک و روشن مرا اهل مراقبه بار آورد. دیدم، گناهداشتم. اگر یک روز طلوع و غروب آفتاب را نمی
  1»تماشاي مجهول را به من آموخت.

 دیدم،ب را نمیطلوع و غروب آفتا یک روز بر می کشد و تاکید می کند که اگر بیعت راانس خود با ط نیکیسپهري به 
از لکش خود، د نوشته دیگردر . برجسته استقدردانِ طبیعت و هستی بودن، در نگاه و نگرش سهراب . بودم کارگناه
  کند:هند یاد میبه سفر 

ها گرسنه است، کاش نبود. ولی وجود گرسنگی کنم. روي زمین میلیوندنیا پر از بدي است و من شقایق تماشا می«
مارها و ها و بی. یادم هست در بنارس میان مردهگیرداي به خود میکند. و تماشاي من ابعاد تازهشقایق را شدیدتر می

گداها از تماشاي یک بناي قدیمی دچار ستایش ارگانیک شده بودم. پایم در فاجعه بود و سرم در استاتیک. وقتی 
وگر  .ها همه شاعر بودند، حضور فاجعه آنی دنیا را تلطیف کرده بود. فاجعه آن طرف سکه بودد نوشتم پاسبانپدرم مر

  2»ام که از روشنی حرف بزنم.ها شاعر نیستند. در تاریکی آنقدر ماندهدانم که پاسباندانستم و مینه من می
که می کشند؛ به بنارس اشاره می کند و مرده ها و بیمارها ، به درد و رنجی کندمیه اشار ها گرسنۀ روي زمینبه میلیون

ر د و سپاسگزار هستی و طبیعت باشد. دکه از روشنی حرف بزنمانده است تاریکی  ع دنیا. سهراب آنقدر درو فجای
حضور شمعدانی ها آب خواهد شد و آسمانی که  از شقاوتی سخن می گوید که در  ، شاعر »ورق روشن وقت« شعر 

  ان آب می افتد؛ همچنین براي دوستان خود روزهایی پرتقالی آرزو می کند: در لیو
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ها شقاوت آب خواهد شد/ در گشودم: قسمتی از عدانیکردم/ در حضور شمفکر می دشمنان من کجا هستند؟/« 
   1»/... دوستان من کجا هستند؟ روزهاشان پرتقالی باد! آسمان افتاد در لیوان من/ آب را با آسمان خوردم

  :می گوید »جنبش واژۀ زیست«همچنین در
فردا،/ کودك پس : مثال این خورشید،/ها کم نیستدلخوشی ؟/از چه دلتنگ شدي سار پرید/ زندگی یعنی: یک «

 شند/نوها میریزد پایین، اسبو هنوز، آب می ، نان گندم خوب است/و هنوز نفر دیشب مرد/ یک کفتر آن هفته/
  2»ف بر دوش سکوتها در جریان،/ برقطره

 
 

و به رغم بادهاي ناموافقِ فراوانی که می وزد، باید قدردان داشته ها  است تلخ و شیرین مشحون از اتفاقاتزندگی  
  و هنوز اسبان آب می نوشند. هنوز نان گندم خوب است می میرد، یک نفر به دنیا می آید؛نفر  یک :بود

که محصول قدردانیِ از طبیعت است و در نگاه و  یعمیق 3رونیِ، از صلح د»صداي پاي آب« فقرات ذیل از دفتر 
  نگرش سهراب به هستی ریزش کرده، پرده بر می گیرد:

شنوم/ و صداي ظلمت را، وقتی از من در این خانه به گمنامی نمناك علف نزدیکم/من صداي نفس باغچه را می«
هر رخنۀ سنگ/ چکچک چلچله از سقف ریزد/ و صداي سرفۀ روشنی از پشت درخت/ عطسۀ آب از برگی می

ک تر لشنوم/ و صداي کفش ایمان را در کوچۀ شوق/ و صداي باران را روي پمن صداي وزش ماده را می...بهار/
ه شدن پار ها/ و صداي متالشی شدن شیشۀ شادي در شب/ پارهعشق/ روي موسیقی غمناك بلوغ/ روي آواز انارستان

تم با گیرم/ آشنا هسها را میاسۀ غربت از باد/ من به آغاز زمین نزدیکم/ نبض گلکاغذ زیبایی/ پر و خالی شدن ک
 4»سرنوشت تر آب/ عادت سبز درخت/ روح من در جهت تازۀ اشیا جاري است

  گوید:در ادامه می
م اگر خندم/ و به بوییدن یک بوتۀ بابونه/ من به یک آینه یک بستگی پاك قناعت دارم/ من نمیمن به سیبی خشنود« 

هاي شکم شناسم/ رنگاي، ماه را نصف کند/ من صداي پر بلدرچین را، میخندم اگر فلسفهترکد/ و نمیبادکنک می
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ی خواند، باز کآید، کبک کی میروید/ سار کی میدانم ریواس کجا میهوبره را، اثر پاي بز کوهی را/ خوب می
  1»آغوشیاهش/ و تمشک لذت، زیر دندان هممیرد/ ماه در خواب بیابان چیست/ مرگ در سایۀ خومی

 ورزيِفقتش خشنود بودن از سیبی و بوییدن یک بوته بابونه، همچنین قناعت کردن به یک بستگیِ پاك، از مقومات  
که ریشه در  انسی ؛با طبیعت نیز در این فقرات کامال نمایان است سهرابانس  .یشتن استبه خود و دوست داشتن خو

  دارد.  لک مدرنسا یِصلح درون
  :سراید ه میادام سهراب در

گاه  ...رسد دست به سقف ملکوت/آید پایین/ میام گاهی در تب، ماه میبد نگوییم به مهتاب اگر تب داریم/دیده«
هاي زمین را به من آموخته است/ گاه در بستر بیماري من/ حجم گل چند برابر شده ام/ زیر و بمزخمی که به پا داشته

  2»تر شده است، قطر نارنج، شعاع فانوسفزون است/ و
که  هنگامی و نشان داده است.  او آموختههاي زمین را به زیر و بم ،به پا داشته پهريه سزخمی کنگاه نغزي است؛ 

 به سالک مدرن 3رشکه نگ نه اینکه جهان بیرون عوض شده باشد، به نحو دیگري تجربه کرده؛  دنیا رابیمار گشته، 
ما «:؛ از اینرو در بستر بیماري حجم گل چند برابر شده و بر قطر نارنج افزوده شده است، که یرامون تغییر کردههستیِ پ

ویتگنشتاین است. او  4»از منظرِ -ادراك« تغییر منظر و نگرش در روایت سپهري، تداعی کننده مفهوم  ».هیچ، ما نگاه
، تصویري که از منظري خرگوش دیده می شود و 5»گوشخر-اردك«، ذیل بحث از تصویر  »تحقیقات فلسفی« در 

     6.از منظري دیگر، اردك؛ وابسته به منظر بودنِ تجارب کاربران زبان را تبیین می کند
 »اهپیامی در رو« درخشانِ ورزي به دیگران است. در شعر شفقت دلمشغولِ سهرابافزون بر شفقت ورزي به خود، 

  خوانیم:می
خواهم آمد، پیش .. سی به گدا خواهم داد/ زن زیباي جذامی را گوشواري دیگر خواهم بخشید/خواهم آمد، گل یا «

اسبان، گاوان، علف سبز نوازش خواهم ریخت/ مادیانی تشنه، سطل شبنم را خواهم آورد/ خر فرتوتی در راه، من 
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اي شعري خواهم خواند/ ههایش را خواهم زد/ خواهم آمد سر هر دیواري، میخکی خواهم کاشت/ پاي هر پنجرمگس
هر کالغی را کاجی خواهم داد/ مار را خواهم گفت: چه شکوهی دارد غوك/ آشتی خواهم داد/ آشنا خواهم کرد/ 

  1»راه خواهم رفت/ نور خواهم خورد/ دوست خواهم داشت
اد ی وان و گیاهو موجودات، اعم از انسان و حی جنبندگانبه تمام  سهراب از محبت بی دریغ و بدون چشمداشت خود

   کشد.خود را با دیگران به تصویر می  گوید و روابطو دوست داشتن و نور خوردن سخن میکردن از آشتی  ؛کندمی
 ؛ خرسندي ايندبه روایت سلیگمن ا» خرسندي« از دیگر مقومات  3»روابط« و  2»غرقگی«، »هیجانات مثبت« افزون بر 

به گواهیِ اشعار، مکتوبات و تجربه زیسته، سهراب دارد.  چشمگیريانیِ ، همپوشیالوم که با معنی شخصی دنیويِ
هیجانات مثبت را مزه مزه کرده بود؛ غرقگی و غوطه خوردن در شاعري و نقاشی را در درازناي عمر خود چشیده بود 

تان و ده، دوسو به سبب شفقت بر خود و برخورداري از صلح درونی، روابط سالمی با دیگران از جمله اعضاي خانوا
    صورتبندي کرد.  یالوم و سلیگمنهاي آموزه ذیلِ  ، می توان سلوك سپهري را آمدبنا برآنچه همکاران داشت. 

  : اشاره کردم »هنوز در سفرم«سپهري در  به این نوشتهار ، دراین جستپیشتر
ی ، کاش نبود. ولی وجود گرسنگها گرسنه استکنم. روي زمین میلیوندنیا پر از بدي است و من شقایق تماشا می«

مارها و ها و بیگیرد. یادم هست در بنارس میان مردهاي به خود میکند. و تماشاي من ابعاد تازهشقایق را شدیدتر می
گداها از تماشاي یک بناي قدیمی دچار ستایش ارگانیک شده بودم. پایم در فاجعه بود و سرم در استاتیک. وقتی 

  4»ها همه شاعر بودند، حضور فاجعه آنی دنیا را تلطیف کرده بود.انپدرم مرد نوشتم پاسب
یماران و ،  بتلخی ها و تاریکی ها است. به رغم همۀ در این مکتوب  سپهريسپاسگزاريِ بار تأکیدم بر روحیۀ  این

که  ؛نگرد ن میبه جها زیبایی شناختیگدایان و گرسنگان پیرامونی و فاجعه اي که جهان را آکنده، سهراب از منظري 
یمات ند که او متوجه نامالدزاي به سپهري طعنه می. عدهوردآدر تاریکی مانده است تا از روشنایی سخن به میان  آنقدر

ندگی نظر ز تلخی هاينا بسامانی ها و  به ناتراشیدگی ها وسپهري  که به نظرم، نقد واردي نیست،زندگی نبود؛ اما 
شد. بخبه زندگی خود معنا می ،از طریق توجه به جهان پیرامون را هم می بیند و  د؛ درعین حال روي دیگر سکهدار

  گوید:می »مسافر«در دفتر 
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هاي استوایی برد/ و زیر سایۀ آن بانیان سبز تنومند/ چه خوب یادم هست/ عبارتی که به ییالق ذهن سفر مرا به زمین«
  1»زیر، و سختوارد شد:/ وسیع باش و تنها، و سربه

در می  نفسِ مکفیبا عزت  وورزي به خود دارد با شفقتوثیق اي رابطه، »وسیع بودن« و  »سختی«و  »سر به زیري« 
 ، قرار ندادن. یو فراتر از آنچه هستخود را فروتر  و و مهر طلب نبودن؛ در پی تأیید دیگران رسد

  
  آزادي و مسئولیت

» ئولیتآزادي و مس«، یعنی ه مسلم چهارم هستی از منظر یالوممعناي زندگی  که درگذریم، نوبت بتنهایی و مرگ،  از
یالوم ست. آن با آزادي ا سنجیِ مراد یالوم از مسئولیت، مسئولیت انسانی و نسبتچنین انگاشت که توان می رسد.می
  :می خوانیم ،»روان درمانی اگزیستانسیل«. در نماید و آنرا برجسته میمی کند تاکید  مسئولیت انسان بودن شِپذیر بر
ه دریافتم که اي سادها پیش و به واسطۀ تجربهرا سال کند. اینترین توصیف را براي هستی ارائه میمسئولیت عمیق«

 هاي گرم و شفاف دریاچۀدر یک روز ظهر آفتابی ، تنها در آباست. زنده اش هنوزخاظرهار بود که ذچنان تأثیرگ
یبایی ز ،گرماي آب .امحس کردم در خانه ...کردمی عمیقی را تجربه میرفتم و لذت و آسودگاستوایی زیرآبی می

 و بعد به آفریده بودند. زیردریایی بهشتی همه و همه در کنار همریزه ماهیهاي نقره اي...  ،هاي کف دریاچهمرجان
در  مدریایی ا دوستانز متوجه شدم هیچ یک ا . ناگهاناندازم عوض شدناگهان چشمدلیلی که هرگز درکش نکردم، 
... دنه تاللویی دارچ نددانستنمی ها  ماهی ریزه ،دانست زیباستماهی نمیشاه فرشته .این تجربۀ دوستانه شریک نیستند

ارتر در س...من بود ترین الیه از آنِانتخاب و آفرینش درعمیق !... این تجربه را آفریده بودم این من بودم که تمامی
  2.»امدن نی را لحظۀ کشف مسئولیت میروشن بی این لحظۀ ترین هاي ادبیات مدرن است، که یکی از بر رمان تهوع

ر انگیزي است و ریشه در آزادي ما دارد. به تعبیر سارتلحظۀ هراسبه تصریح سارتر و یالوم، لحطۀ کشف مسئولیت 
برهنگی «این مسئولیت با تعبیرانسان محکوم به آزادي است. اگر ما آزاد نبودیم، مسئولیتی هم نداشتیم. سارتر از 

شود. مسئولیت ما نه فقط محدود به جهان پیرامون است، بلکه زندگی فردي ما را هم شامل می ،یاد کرده» انگیزهراس
  یالوم : از منظرهاي خود مسئولیم.ما نسبت به یکایک اعمال و کوتاهی
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میقا آگاهی از مسئولیت خویش، بصیرت عو نیز  )نبه معناي مسئولیت در برابر آ( گذاشتن خود و دنیاي خود بنیان«
 . مگر به واسطۀ فضیلتی کهیابدآوري است. پیامدهاي آن را در نظر بگیرید. هیچ چیز در جهان اهمیت نمیترس

د اي موجوهیچ مرجع بیرونی ؛وجود ندارد اي شود. هیچ قانون، ارزش یا نظام اخالقیاش براي آن قائل میآفریننده
  1»فرد به تنهایی آفریینده است. ،سارتر از دیداي براي گیتی مشخص نشده است. هدف برجسته نیست، هیچ

تو گویی اگر  ؛کشیده آزادي و مسئولیت انسانی را به زیباییِ تمام به تصویر، شاملو ، سروده»در آستانۀ« ماندگارِشعر 
ر ، افزون ب»در آستانه« . در از آب در می آمدو  می شد، کم و بیش همین شعري می سرود و می آفرید قرار بود یالوم

، شاملو مسئولیت انسان بودن و آزادي انسانی را که در فقراتی دیگر سربرآورده »خرسندي« و » ایمان آرزومندانه« 
  برکشیده و برجسته کرده : 

ه هیأت به هیأت (ما) زاده شدم/ ب یی/  منیی نه به هیأت سنگی نه به هیأت برکهنه به هیأت گیاهی نه به هیأت پروانه« 
ا کمانِ پروانه بنشینم/  غرورِ کوه را دریابم و هیبت دریا را بشنوم/ تپرشکوه انسان/  تا در بهارِ گیاه به تماشاي رنگین

 دست/ از توانِ درختشریطۀ خود را بشناسم و جهان را به قدرِ همت و فرصت خویش معنا دهم/  که کارستانی از این
شدن/ تهداشداشتن و دوستو پرنده و صخره و آبشار/ بیرون است/ انسان زاده شدن تجسد وظیفه بود:/ توانِ دوست

اي شدن/  توانِ خندیدن به وسعت دل، توانِ گریستن از سویدتوانِ شنفتن/  توانِ دیدن و گفتن/ توانِ اندهگین و شادمان
انسان/ .. .تفاعِ شُکوهناك فروتنی/ توانِ جلیلِ به دوش بردنِ بارِ امانت/جان/ توانِ گردن به غرور برافراشتن در ار

  2» وظیفه استدشواري 
درخت  ؛ که از توانآید و بسکه تنها از انسان برمی یمو توان انجام کارهایی را دار یمبه هیئت انسان زاده شدو تو من  

به دوش کشیدن بار آزادي  .دشواري وظیفه و استتجسد وظیفه زاده شدن انسان بیرون است.  و حشره و صخره
وایت شاملو، ر به» درد جاودانگی « حجم از کاستنِتالش براي اگزیستانسیل و مواجه شدن با مسئولیت انسان بودن و 

  .قرابت دارد یالوم سخت با نگاه
ست. یاد کرده ا یشبه روایت خو هستی» انگیزِبرهنگی هراس«سپهري هم قریب به این مضمون را بکار برده و از 

 از و گویدمی» انگیزهستی ترس«از ، »آوار آفتاب« در دفتر» سایبان آرامش ما، ماییم« و » نزدیک آي « در سهراب 
  : استانسان بودن  مسئولیت هم عنان با  آفریدن هر لحظه و رها کردن آن که
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به  انگیز است/دوست من، هستی ترس.. .هایم بردي، نگین آرامش گم کردم و گریه سر دادم/»ناب«به سرچشمۀ « 
اندود مرا خوش است/ صخرۀ من ریز، مرا در خود بساي، که پوشیده از خزۀ نامم/ بروي، که تري تو، چهرۀ خواب

  »ها شویمغوغاي چشم و ستاره فرو نشست، بمان تا شنوندۀ آسمان
  و:
و  زار خوب بیایید از شوره... ما صخرۀ وزنده ایم/ ایم ، برخود خیمه زنیم، سایبان آرامش ما، ماییم/ ما وزش صخره« 

بد برویم/ چون جویبار، آیینه روان باشیم: به درخت، درخت را پاسخ دهیم/ و دو کران خود را هر لحظه بیافرینیم، هر 
  1»لحظه رها سازیم/ برویم ، برویم، و بیکرانی را زمزمه کنیم

و با آزادي و مسئولیت انسانی در  که مخصوص انسان است دنیناب بو سخن می گوید؛  هاسرچشمۀ ناب ازسپهري 
زاده شده، » ما «با خود است؛ با خودي که به هیئت  تداعی کننده مواجهه اگزیستانسیلِ نیز» انگیزهستی ترس«می رسد؛ 

م؛ می توانیم ازیبه میزانی که من و تو دو کران خود را هر لحظه بیافرینیم و و هر لحظه رها سبه هیئت پر شکوه انسان. 
  بیکرانی را زمزمه کنیم.  ، خالقیت را بچشیم و ظرفیت هاي انسانی خود را سعه بخشیده

  
  خاتمه

» تانسیلروان درمانی اگزیس« را، چنانکه در  اروین یالومبه روایت  چهارگانه هستیِ داده هايدر این جستار بلند کوشیدم 
ي و یالوم در هر چند سپهرتطبیق کنم. مکتوباتش و روایت اشعاجهان  سپهري به ر-با زیست، به بحث گذاشته شده

ربه تجدوسوي کره خاکی و ذیل دو سنت مختلف بالیده اند؛ اما این امر مانع از این نمی شود که قرابت هاي میان 
 تماشاي هب چشمان را بست و توانمی را ندید و نادیده انگاشت.این دو سالک مدرن  و دغدغه هاي اگزیستانسیلِ زیسته

 ،ور کردمر را» آزادي و مسئولیت« و » معناي زندگی« ، »تنهایی« ، »مرگ« نشست و تلقی او از  یالوم نۀیسپهري در آی
  .شدهم نورد افقهاي دور  نشست و » روبروي وضوح کبوتران« 
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