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  1و سهراب در هواي لودویگ
  

  8/2/1401شنبه، مورخ: آنإلین، روز پنجسایت دین :منبع
  

همیشه مراقب ادراك تان باشید و بدانید چیز بی مقداري را حفاظت نمی کنید، بلکه صحبت از احترام، اعتماد، «
م آزاديِ شماست. چنین دارایی اي را با چه چیزي معام ه لثبات، آرامش ذهن، رهایی از ترس و درد و در یک ک

  2»می کنید؟
  

  اپیکتتوس
ته باش که تنها زندگی اي که انسان می تواند از دست بدهد، همان زندگی اي است که در لحظه به یاد داش«

نی ترین و کوتاه ترین زندگی با یکدیگر فرقی ندارد، زیرا زمان حال  اکنون دارد...این امر بدان معناست که طو
بنابراین، چیزي جز همان لحظه گذرا  به همه تعلق دارد، ولی زمان گذشته دیگر در اختیار ما نیست. به یک اندازه

  3»..انسان نمی تواند چیزي جز زمان حال را از دست بدهد.را از دست نمی دهیم.
  

  مارکوس اورلیوس
معناي «موضوع  پنج ذیلِو سهراب سپهري ویتگنشتاین  لودویگ ينوشتار بلند به بررسی تطبیقی آرادر این    

رازاول تویتگنشتاین فیلسوف  خواهم پرداخت. »مرگ«و   »به هستی رشنگ« ،»ورزيایمان« ،»امر متعالی«  ،»زندگی
بیستم به حساب  قرن یلسوفانترین فبزرگ، . او به گواه بسیاري از صاحبان اندیشه در کنار هایدگراستبریتانیایی 

یان طی سال ؛زدمقلم می، قدم و تاینو در هواي ویتگنشزندگی می کردم  افزون بر روزگاري که در ایران د. نآیمی
از  4ام.برگزار کردهاو  »در باب یقینِ« ریتبا محو درسگفتاريکنم، زندگی می این سوي کره خاکی که دراخیر 

 ،متمرکزمپهري ساشعار و مکتوبات با  آن نشتاین و مقایسهویتگ نسیالِاتسهاي اگزیآنجا که در این نوشته بر دغدغه

                                                             
القاء شد. اگر نبود شهر تورنتو » بنیاد سهرورديِ« در  1400که زمستان سال » ین و سپهرياویتگنشت« درسگفتار شش جلسه اي  ۀصورت منقح و ویراست . 1

 مات ایشان صمیمانه سپاسگزارم.عزیز، این جستار بلند بسامان نمی شد. از زح زحمات مهرداد مهرجو و هادي طباطباییِ

، صفحه 1400، ترجمه علیرضا خزاعی، تهران، نشر ملیکان، مت، و هنر زیستنمکاشفه در باب خرد، استقا 366روزنگار رواقی گري: رایان هالیدي،  نقل از:.  2
71 .    

تمارکوس اورلیوس، .  3   . 25-26، چاپ دهم، صفحات 1398، ترجمه عرفان ثابتی، تهران، تام
  :، نگاه کنید بهضبط شدۀ این جلسات هايبراي دسترسی به فایل . 4
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 . این آثارکنمویتگنشتاین استفاده میي »هایادداشت«و » فرهنگ و ارزش«، »فلسفی -رساله منطقی« از سه کتابِ
بر  رد.همچنین، افزوندابرمیپرده سده بیستمی  اولِ رازِت این فیلسوف نسیالِاتسهاي اگزیبه نیکی از دغدغه

  سربرآورده، بهره خواهم برد. » در سفرم زهنو« در که مکتوبات سپهري از ،»هشت کتاب«اشعار
    

  ناي زندگیمع
معناي «یر تعبدر آثار خود، لودویگ جوان . کنیم را با نگاه ویتگنشتاین و سپهري به معناي زندگی آغاز بحث  

تعبیر ملموس و نسبتا پرکاربردي بوده است. ، 1»معناي زندگی«  ،روپاا در فضاي آن روزگارِ؛ را بکار برده »زندگی
 :بکار بردهدر اشعار خود ابتدا فروغ فرخزاد این تعبیر را جستجو کرده ام،  در ادبیات فارسی تا جایی که

  
ه از ست ک زندگی شاید طفلی.... ل از آن میگذرد/یبابان درازست که هر روز زنی با زنزندگی شاید/ یک خی«

ه از سر بر می. مدرسه بر می گردد/ و به یک رهگذر دیگر با لبخندي دارد/  ...یا عبور گیج رهگذري باشد/ که ک
  2»!خیره صبح ب د:معنی می گویبی

  
ز عبارت ا خود مستقیماً سپهري در آثارِفهمید. » معناي زندگی« ۀذیل مقولتوان را می» معنیلبخند بی«تعبیر 

معناي زندگی را  او از مقوله توان روایتمی به شرحی که خواهم آورد اما ؛است استفاده نکرده »معناي زندگی«
ت می دسه باي از معناي زندگی تفکیک دوگانه »رواندرمانی اگزیستانسیل« درلوم یااروین  بندي کرد. صورت

خارج از  معنويِنظم یالوم  به  از منظر ،زندگی . معناي کیهانیِ»معناي شخصی دنیوي«و  3»معناي کیهانی«دهد: 
جنس  از ،»يمعناي شخصی دنیو«. در مقابل، شودآن روان میکشف از پی نظمی که انسان  ؛فرد اشاره دارد

معناي شخصی دنیوي بود و  ري هم در پیِسپه 4برساختن معناست و از درون فرد سر بر می آورد و می جوشد.
  :، چنانکه یونگ آوردهتمام آفرینش تکمیل کردن کار نیمهاز طریقِ در پی کشف معناي هستی  هم

  

                                                             
1. meaning of life 

  .»تولدي دیگر«، شعر1393، تورنتو، پرشین سیرکل، مجموعه اشعارفروغ فرخزاد،  . 2
3. cosmic meaning 

  ، به تفصیل تبیین کرده ام. نگاه کنید به:»در هواي یالوم و سپهري «معناي زندگی به روایت یالوم را در جستار   4
h ps://www.dinonline.com/37359/%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-
%DB%8C%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%88-%D8%B3%D9%BE%D9%87%D8%B1%DB%8C-
%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AF%D8%A8%D9%91%D8%A7%D8%BA/ 
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ثانی جهان است و تنها اوست که  هریننداین معنا که در واقع او آف به ؛اي جز تکمیل آفرینش نداردبشر چاره«
 صدها میلیون سال، نه چیزي شنیده و نه چیزي ،جهانی که بدون این هستی عینی ،بخشیده تبه جهان هستی عینی

آن جهان همچنان در تارترین شب  بدون ؛خورده، تولید مثل کرده و مرده است ،در سکوت سرجنبانده ،دیده
  1.»فترمینیستی تا پایانی ناشناخته پیش 

  
  گوید:می »تماشا هسور«در شعر  هرابس 
م/ و به پرواز کبوتر از ذهن/ واژه«  هایم، مثل یک تکهاي در قفس است/ حرفبه تماشا سوگند/ و به آغاز ک

ي سرم چیدم، گفتم يزیر بیدي بودیم/ برگی از شاخه... چمن روشن بود/  ر از / چشم را باز کنید، آیتی بهت:با
/ سر هر کوه رسولی دیدند/ ابر انکار به !داند، سحر/ سحر می:گفتندشنیدیم که به هم میخواهید؟/ میاین می

ه از سرشان ب   2»/ چشمشان را بستیم.ردارد/ خانه هاشان پر داوودي بوددوش آوردند/ باد را نازل کردیم/ تا ک
  
 تپش سایه«در شعر  سهرابکند. می یاد» سوره« واژه خصوص که ازه ب ؛دارد متون مقدس راطنین شعر،  

  کند که از جنس نبوت است:پوشی یاد میاز پاي ،نیز» دوست
  
کند/ چوبدست ما به دوش خود بهار جاودان پوش ما که ازجنس نبوت بود ما را با نسیمی از زمین میپاي«
ک بال مجذوب سحر می برد/ هر یک از ما آسمانی داشت در هر انحناي فکر/ هر تکان دست ما با جنبش یمی

  3»رفتهاي آشنا با فقر/ تا صفاي بیکران میما گروه عاشقان بودیم و راه ما/ از کنار قریه... . /خواند
  

 نبوت از جنس پوشِاز پاي نقش ایفا کند؛ در این راستاست که در تکمیل کار نیمه تمام خداوند ا برآن سپهري
  .گویدسخن می هم

به روایت سلیگمن، همپوشانیِ زیادي با  4»خرسندي«آورده ام، » ي یالوم و سپهريدر هوا« چنانکه در مقاله
شفقت « یکی از مقومات خرسندي است. 5»هیجانات مثبت«م دارد. یالو از نظر » یويندمعناي شخصی « فهومِم

                                                             
  .589صفحه  ،1390، ترجمه سپیده حبیب، تهران، ستانسیلروان درمانی اگزی یالوم،اروین نقل از .  1
  .»سورۀ تماشا«شعر ، چاپ سی و هشتم،،1383، تهران، طهوري، هشت کتابسهراب سپهري،  . 2
  .»تپش سایۀ دوست«، شعرهشت کتاب.  3

4. happiness 

5. positive emotions 
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ر دطبیعت، پیرامون و  گزاري از هستیِاز مصادیق هیجانات مثبت اند. سپاس 2»سپاسگزاري«و  1»ورزیدن به خود
  :آوردههاي خود در یکی از نوشتهسهراب  موج می زند. زیست سپهري عار، مکتوبات و نحوهاش

  
ه شکار بود ک کرد. اماهرگز شکار خشنودم ن ..صحرا بود. تمام رویاهایم به بیابان راه داشت. هما همسای هخان«

طبیعت  منشاند. در شکار بود که ارگانیسهایم میکشید و هواي صبح را میان فکردم به صحرا میمرا پیش از سپیده
.. اگر یک روان شدم. ،دست و رو شستم. در باد ن،پوست درخت دست کشیدم. در آب روا پرده دیدم. بهرا بی

  3»هواي تاریک و روشن مرا اهل مراقبه بار آورد.روز طلوع  و غروب آفتاب را نمی دیدم گناهکار بودم. 
  

، گناهکار دیدیک روز طلوع و غروب آفتاب را نمی اگر ؛ کهوافر سپهري با طبیعت است نسِاین مطلب بیانگر اُ
 سالک مدرنِ ما به نیکی .ریزش کرده است ، سخت. قدردانِ طبیعت و هستی بودن، در نگاه و نگرش سهراببود
 هاي طبیعت وزیبایی ها شد و قدرداشته هتوان دلبستدهد؛ اما میآیندي رخ میداند که گاه اتفاقات ناخوشمی

  هاي زندگی را دانست:خوشایندي
  
گاه  /چه اهمیت دارد پنجره، فکر، هوا، عشق، زمین مال من است/آسمان مال من است/  /هر کجا هستم، باشم«

  4»هاي غربت؟رویند/ قارچاگر می
  
ننهاد و به تماشاي دان بتوان وقع چندانی سپهري می نظرِبه همان بدآمدهاي روزگارند؛ اما » هاي غربتقارچ« 

  گوید:هاي خود میهاي هستی نشست. در یکی از نوشتهزیبایی
  
د ولی وجو ؛ها گرسنه است، کاش نبودمیلیونکنم. روي زمین دنیا پر از بدي است و من شقایق تماشا می«

ها ردهبنارس میان م گیرد. یادم هست دراي به خود میو تماشاي من ابعاد تازه کندگرسنگی شقایق را شدیدتر می
و بیمارها و گداها از تماشاي یک بناي قدیمی دچار ستایش ارگانیک شده بودم. پایم در فاجعه بود و سرم در 

  5»ها همه شاعر بودند، حضور فاجعه آنی دنیا را تلطیف کرده بود.استاتیک. وقتی پدرم مرد نوشتم پاسبان

                                                             
1. Self-compassion 

2. gratitude 

  .15حه ، صف1397روز، ، تهران، فرزانهاي منتشر نشدهفرم: شعرها و یادداشتهنوز در سسهراب سپهري،  . 3
  .»صداي پاي آب«، شعرهشت کتاب . 4
  .25، صهنوز در سفرم.  5
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پیرامونی و فاجعه اي که در  ی ها، بیماران و گدایان و گرسنگانتلخی ها و تاریک هبه رغم هم ،هرابس به نزد

عنا م پیرامونی و اینگونه به زندگیِ ،زیبایی شناسی درپایی در فاجعه داشت و سري توان می، جهان وجود دارد
  .بخشید

  
 سقف ،وا تبه روای کار برده است.ه را ب »معناي زندگی«ویتگنشتاین تعبیر  مد،همانطور که آ، افزون بر این 

، »زندگی در حال« سه ستونِ بر هم می توان تعبیر کرد،» زندگی ابدي« آن به  این جهانی که از زندگیِمعناي 
د. نآیزندگی به حساب می معناي بخشِقوام ،بنا شده است. این سه مولفه» پرسشزندگی بی«و » زندگی درونی«

  1:گویدیم 6,52 هفقر ،»فلسفی-رساله منطقی« در لودویگ جوان،
  
ل زندگی کام اي ممکن پاسخ داده شود، مسایهپرسش هاحساس ما این است که حتی هنگامی که به هم«

  ».و همین است پاسخ ،ماندالبته در این صورت دیگر پرسشی هم نمی .ماندنخورده باقی می دست
  

  : 6,522و  6,521رات در فقهمچنین 
  
چرا کسانی که توان دید. آیا این امر دلیل آن نیست که می الهین مسزندگی را در محو شدن ا راه حل مساله«

نی، معناي زندگی برایشان آشکار شده است، نتوانسته   »اند بگویند این معنا چیست؟پس از شکی طو
  
مر ها همان انمایانند. آنها خود را میها را به قالب کلمات در آورد. آنتوان آنبراستی چیزهایی هست که نمی«
  »آلودند.راز

  
م. به روایت او را مرور کنی» زندگی ابدي« خوبست  ،»معناي زندگی«از  ویتگنشتاین تلقیِ ژرفتربراي فهم 

  گوید:می 6,4311ه فقر لودویگ جوان در
  

                                                             
1 .  اثر ذیل نقل شده است: از در این جستار،» فلسفی-رساله منطقی« تمام فقرات  

  . 1393باغ، تهران، هرمس، ، ترجمه و شرح سروش دفلسفی-رساله منطقیلودویگ ویتگنشتاین، 
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ا کنیم زمانی معنکنیم تا مرگ را تجربه کنیم. اگر ابدیت را بیي در زندگی نیست. ما زندگی نمیدمرگ رویدا«
 یکنند. زندگی ما پایانزمانی نامحدود، آن گاه زندگی ابدي متعلق به کسانی است که در حال زندگی می نه مدت

  »مرزي ندارد. طور که میدان دید ما ندارد، همان
  

  :»6,4312« هو در فقر
ین ا تنها تضمینی براي فنا ناپذیري زمانی روح انسان، یعنی زندگی ابدي او پس از مرگ وجود ندارد، بلکه نه«

 با مگر .است ناتوان کام		هدفی که همیشه براي آن به کار رفته است رساندنانجام از به  ،پیش از هر چیزفرض، 
گونه نیست که زندگی عمادر مق همان خودش ابدي زندگی این آیا شد؟ خواهد حل معمایی من ابدي بقاي

  ».مان واقع استبیرون از مکان و ز ،در مکان و زمان کنونی؟ راه حل معماي زندگیِ
  

کند. او راه حل این معما را ویتگنشتاین به زندگی ابدي و معماگون بودن زندگی  اشاره می ،در این فقرات
ید تأک .دارد دیستیطنین بو  که  نگرشی؛ کشدپرسش را بر میداند و زندگی بیبیرون از زمان و مکان می

  :ین بیت حافظ استا ۀتداعی کنند ،زندگی معماگون بودنِ ویتگنشتاین بر
  چیست این سقف بلند ساده بسیار نقش
  زین معما هیچ دانا در جهان آگاه نیست

  
 روزي خواهیم مرد و روي در نقاب خاكدانیم میدست بکشیم. به معماي هستی  یدنِتوانیم از اندیشما نمی

ت اگزیستانسیلی چ» جاودانگی درد«  به همین سبب، ؛خواهیم کشید ه ون معناي زندگی دست بداریم و با مقو
در  فرّاریتی و الیتسی .یک مسئله ریاضی آنرا حل کنیممثل ن غلبه کنیم و آدر عین حال، نمی توانیم بر  .گریبان
بگیر دامن لطفش که ناگهان بگریزد/ ولی مکش تو چو « هست که از صورتبنديِ کامل می گریزد؛ که:  این امر
   بر آن فائق آمد، که گریزپا و فرّار است.توان  می، نه ن آن را رها کردتوانه می .»از کمان بگریزدکه تیرش 

 ت.در این میان رهگشاس فیلسوف فرانسوي معاصر ،به روایت گابریل مارسل» راز«و » مسئله«  تفکیک میانِ
ل انند حم ؛فرایندي زمانبر باشدمستلزم آمد، هر چند  آنرا حل کرد و بر آن فائق توانامري است که می »لهامس«

بر  تا ابد در آن محاطیم، و شدنی نیست امري حل »راز«. اما و زیست شناختی فیزیکی ریاضی و الهکردن یک مس
ف مسئله که می توان بر آن محیط گشت و احاطه یافت. از منظر  ت، نه اس» راز« ، معناي زندگی ،ویگنشتاینخ

  اند. نیامده برآن فائق ،روان گشته اش از پیو  آن بودهکسانی که عمري در پی کشف حتی  بهمین سبب، ».  مسئله« 
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ابن «، زندگی کردن در حال یا به تعبیر عرفانی کلمه ،معناي زندگی ستونِیکی از این سه همانطور که آمد، 
  گوید:ویتگنشتاین می 1.»اکنون است هزندگی آبتنی کردن در حوضچ« سپهري: قولبودن است. به » الوقت

  
حالت، در برابر  نیا ریدر غ ،نست و شاکرانه از آنها لذت برد وموهبت دا دیرا با یوب زندگخ يهاساعت«

زم ن ؛یوابسته نباش رونیاست به جهان ب کافی فقط.... ودتفاوت ب یب یزندگ  يدر آن رو از آنچه ستیآن وقت 
 ،الدر ح یزندگ ياست. برا دمندتسعا کند،یم یکه نه در زمان بلکه در حال زندگ یکس فقط.... یبترس دهدیم

  2»رس و امید زندگی می کند.تکسی که در حال زندگی می کند بدون  ...وجود ندارد یمرگ
  

امیدي یتوأم با نوعی ب ؛ زندگی اياستبر زندگی در حال  لودویگ جوان، تأکید تامل برانگیز در این فقره هنکت
کند نه امیدوار است و نه ناامید. به تعبیر ر حال زندگی میدهد. فردي که دآینده روي می به . امید همواره نسبت

  :سهراب سپهري داشته هکه تأثیر به سزایی  بر شعر و اندیش بیدل دهلوي
  اي داردامید و یأس هر یک نشئه ،در این محفل

  مـــــکردند مدهوش ،کیفیتیخوشم کز درد بی
  

یا  کیفیتیکه دچار بی. شاعر خرسند است خود را دارد سرچه نومیدي هر کدام نشئه یا درد چه امیدوار بودن و
 نگرش،این . کند تاکید می تفاوتی نسبت به جهان پیرامونبیبر  ویتگنشتاین ،بر همین سیاق .است امیدي شدهبی

   را برجسته می کند.اتفاقات بیرونی و بدآمدهاي آن  بهنبودن  هوابست
  
سخت ؛ آموزه اي که »زندگی درونی«عبارست از  معناي زندگی مِکه بگذریم، مولفه دو» زندگی در حال«از  

نا میدیده مینیز هایی از این مضمون در سنت عرفانی ما دارد. بارقه ي رواقیرنگ و بو   گوید:شود. براي مثال مو
  

  شـو شاهد نیست از بیرون خویعارفان را شمع 
  شان هم خون خویشخون انگوري نخورده، باده

  دــــــــمجنون لیلیی شدن جهان هر کسی اندر
  لیلی خویش و دم به دم مجنون خویش ،عارفان

                                                             
  .»صداي پاي آب«، شعرهشت کتاب . 1
   .164-165ات صفح، 1388، تهران، هرمس،ویتگنشتاین و حکمتنقل از مالک حسینی، .  2
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  ساعتی میزان آنی ساعتی موزون این
  3 بعد از این میزان خود شو تا شوي موزون خویش 

  
  کشد:چنین مضمونی را برمی» ورق روشن وقت«سپهري هم در شعر 

  
رخورد انگشتان من با اوج/ در اتاق من صداي کاهش پشت شیشه تا بخواهی شب/ در اتاق من طنینی بود از ب «

 کرد:/ یکهایم چیزهایی را بنا میکردند/ خواب روي چشمهاي کوچک من تا ستاره فکر میآمد/ لحظهمقیاس می
  4».هاي ترنم/ جاي پاي دوستفضاي باز، شن

  
ن را عی تضاد عالم بیرون و دروروشنی بود. به نواز من لبریز  ۀشب و سیاهی بود؛ اما خان ،پنجره ۀپشت شیش 

  گوید:می» bodhi«در شعر  هرابس کند.عالم بیرون را برجسته می به نبودن هکشد و وابستبرمی
  
آنی بود، درها واشده بود/ برگی نه، شاخی نه، باغ فنا پیدا شده بود/ مرغان مکان خاموش، این خاموش، آن «

دا رنگ، نقش ند: با میشی، گرگی همپا شده بود/ نقش صدا کمخاموش، خاموشی گویا شده بود/ آن پهنه چه بو
  5»رنگ. پرده مگر تا شده بود؟کم

  
 7فرانیاز هبه مرحلو  را در می نوردد 6سلسله مراتب نیازها که کسی روانشناس انسانگراي معاصر، ،مازلو از منظر 
 شکوفایی است. فرد هر قدر غرقگیِخودمزه مزه کردن در حال تحقق بخشیدن به استعدادهاي خود و رسد؛ می

اربی هنري باشد و خواه غرق تج خواه غرق کارِ ؛ی چشدبیشتري را م در کاري را بیشتر تجربه کند، خودشکوفایی
ی را زندگی دروناز نیازهاي پیرامونی فراتر می رود، سالک مدرن، به میزانی که  .نجاري و نوشتن و باغبانیچون 

ا خودشکوفایی ر ؛آسمان آفتابی و ابري آن می نشیند ۀرا رصد می کند و به نظار می چشد و آسمان ضمیر خود
    معنا می بخشد. به زندگیِ خویش لمس می کند و

                                                             
نا . 3   1247، شمارۀغزلیات مو
  .»ورق روشن وقت«شعر، »حجم سبز« دفتر ، هشت کتاب . 4
  .»bodhi« همان، شعر . 5

6. hierarchy of needs 
7. meta-need 
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ونه تگنشتاین زندگی را معماگیو. است »پرسشزندگی بی« به روایت لودویگ جوان، سوم معناي زندگی همولف
 توانمیبرد و نراه به جایی نمی ،ناپذیري روحفنا  فناپذیري یالی چون مسای ۀاست که بحث دربار داند و برآنمی

یا نبودن  فناپذیر بودن مسالهست که زندگی آن جهانی ما و ا او نه تنها برآن .یافت هابراي آن پاسخی فیصله بخش
 و تخفیفپی  درجوان  لودویگ، بلکه زندگی این جهانی ما هم معماگونه و رازآلود است. گون استمعما ،روح

نها دست آدر درازناي تاریخ، با   و متکلمان نیست که فیلسوفان اي هاي ابدي و ازلیپرسش انگاشتنِ تبی اهمی
 رداختپ ، بدانگرفترا جدي  معماگونه باید زندگی این جهانیِ در عین حال تاکید می کند که .به گریبان بوده اند

   8.ودب »حال خوب«و تحققِ  بهروزي در اندیشهو 
هراب معناي زندگی است. سمِ مقو ؛ ابدیتی کهاستفاده کرده» ابدیت«است که سپهري نیز چند جا از لفظ جالب  

 پرسشِبا مفهوم زندگی بی و معناي این جهانی دارد ،وس استملمگوید که ویتگنشتاین از ابدیتی سخن می هم مثل
  :تناسبی تام دارد یویتگنشتاین

  
دانایی  تکار ما شاید این است/ که در افسون گل سرخ شناور باشیم/ پش کار ما نیست شناسایی راز گل سرخ/«

شویم/ آید متولد بدر می ها وقتی خورشیدیک برگ بشوییم و سر خوان برویم/ صبح اردو بزنیم/ دست در جذبه
  9»/ ریه را از ابدیت پر و خالی بکنیم.»هستی«آسمان را بنشانیم میان دو هجاي ...

  
شود زمانی محقق می این مهم .و آنرا لمس کرد توان ریه را از ابدیت پر و خالی کردهم میدر همین جهان پس 

  .»کار ما نیست شناسایی راز گل سرخ«و با خود زمزمه کنیم: پیش بگیریمدر پرسش که زندگی بی
  :می کندهم به ابدیت اشاره » وید«سپهري در شعر 

  
/ تسویی دشو پیامی رفته به بی/ در باز و نگه کم/ می آید مرغان، زمزمه شان/ دها، همهمه شان می آینی«

  10.»از بن هر برگی وهمی آویزان/  ابدیت روي چپرها/ گاوي زیر صنوبرها،
  

                                                             
  دیوید برنز، روان درمانگر شناختیِ معاصر وام کرده ام. نگاه کنید به: تعبیر را از . 8

  ، چاپ پنجاهم.1400تهران، اسیم، ، ترجمه مهدي قراچه داغی، از حال بد به حال خوبدیوید برنز، 

  .»صداي پاي آب«، شعرهشت کتاب . 9
  »وید«، شعر هشت کتاب . 10
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ی هم پررنگ ستیِئی. این شعر طنین هندوو سراغ می گیرد بیندمی ي پیرامونیابدیت را روي چپرها سهراب 
و  و خیالی بخوا است و به »مایا«از جنس پیرامونی ندوها عالم نزد ه .»برگی وهمی آویزان هر از بن«: دارد

  11.گشتهوهم آویزان  ،هاي درخت زندگیبرگ وهمی می ماند؛ گویی از
  

  امر متعالی
ها نوشته یهگواسپهري به نزد سپهري و ویتگنشتاین است. به  »امر متعالی« بدان می پردازیم،که بعدي  ۀهمقول

خدا انگاري  یا همه »تئیستپان« اول بر نوع 12.گویده با امر متعالی سخن میهج، از دو نوع مواهایشو سروده
لت می براي مثال اگر مقداري شکر را در لیوان  در طبیعت است. گوید که حالِّاز خدایی سخن می هرابس. کندد

مه جاي و ه یرین استخوبی حل کنیم، چه از ابتداي آن لیوان بنوشیم و چه از انتهاي آن، به یک میزان شهب یآب
با افزودن  در نظر بگیریم، nاگر تعداد موجودات عالم را بر همین سیاق،  شکرین شده است.اندازه لیوان به یک 

سالکان ؛ چرا که خدا، حالِّ در هستی است. در میان  n+1است، نه  nهمان  خداوند، تعداد موجودات عالم،
» صداي پاي آب«  ۀدر منظوم سهراب 13.رددااي از امر متعالی  ، اسپینوزا، فیلسوف هلندي هم چنین تلقیمدرن

  :می گوید
  
ي این شب«  »بوها، پاي آن کاج بلند/ روي آگاهی آب، روي قانون گیاهو خدایی که در این نزدیکی است:/ 

  
 ۀواجهنیز، م »ما هیچ، ما نگاه« در دفتر » هم سطر، هم سپید«و » وقت لطیف شن« ، »نزدیک دورها«شعر سه در 

  :به تصویر کشیده شده که از نگرش همه خداانگارانه او پرده بر می گیرد،سالک مدرنِ ما با امر متعالی 
  
بی/ رفتم نزدیک آب هاي مصور،«  نبض می آمیخت با حقایق/ با تنه اي از حضور/ پاي درخت شکوفه دار گ

  ».دیدم در چند متري ملکوتم/ حیرت من با درخت قاتی می شد/ مرطوب
  و: 

                                                             
  ، در اثر زیر:»اشاراتی درباره ادیان و مکتب هاي فلسفی هند« در هندوئیسم، نگاه کنید به فصلِ » مایا«بیشتر با مفهوم  براي آشناییِ. 11

  ، چاپ اول.1389، گزینش و تدوین: محمد منصور هاشمی، تهران، فرزان روز، آمیزش افقها: منتخباتی از آثار داریوش شایگان
  یت نگارنده، نگاه کنید به: براي بسط بیشتر این مطلب به روا .12

  1393، تهران، نگاه معاصر، درسپهر سپهري، در »سپهري تطور امر متعالی در منظومه«
  براي بسط بیشتر این مطلب، نگاه کنید به:. 13

  . 207-220، صفحات 1400، تورنتو، نشر سهروردي، غربت و غرابت اسپینوزا سروش دباغ،  در» اسپینوزا، وحی و متن مقدس«
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سپید  متن/ و رد روایت را تا/ باید بود/ پیداست که باید بود /وقتی که درخت هست / هست ،دیدم که درخت«
  ».دنبال کرد

   و:
وي خاك باید به ب/ باید دوید تا ته بودن/ ابهام را شنید/ گل را نگاه کرد/ درامتداد وقت قدم زد/ شد باید بلند«

  ».جایی میان بیخودي و کشف/ نزدیک انبساط / باید نشست/ رسیدباید به ملتقاي درخت و خدا / فنا رفت
  

خداانگاري اوست. هاي متعارف نیست و در تناسب با همهجنس نیایش از اغلب وندهاي سپهري با خدانیایش
  گوید:می» شرق اندوه«دفتر  در» نیایش«در شعر ، براي مثال

  
 باشد که به صد سوزن نور، شب/ ره شود خورشیديهر قط/ دستی افشان، تا ز سر انگشتانت صد قطره چکد«

ي باشد که سرود/ از مهرت لبخندي کن، بنشان بر لب ما/ و نیایش بی رنگ، تابما بی/ ما را بکند روزن روزن
باشد که به  /ابري کن، بفرست، که ببارد بر سر ما تجلی ز/ پنهان تماشاییم ما هسته/ خیزد در خورد نیوشیدن تو

  .»اموشیخ »نت« باشد که تهی گردیم، آکنده شویم از وا/ زخمه کن از آرامش نامیرا، ما را بنواز... /شوري بشکافیم

 
ین و مخاطب قرار دادن او. ا وندتا گفتگوي با خدا سربرآورده نجواي سالک مدرن با خود در این نیایش، بیشتر

 وا«و » رنگینیایش ب«، »رنگ تماشابی ههست« .پر رنگی دارد پانتئیستیک، طنین سپهري با امر متعالی ۀنوع مواج
لت می کند.»نت خاموشی   ، براین مهم د

  
وار، مخاطب خود قرار انسان يموجود دا را به مثابهسپهري گاه خ ، »هشت کتاب«از سوي دیگر، به گواهی  
 .خداوند در  ادیان ابراهیمی مورد خطاب قرار دادندارد با  زیادي قرابت ین موضع،ا .گویددهد و با او سخن میمی
ربّنَا إِنَّنَا :«می خوانیمآل عمران  هدر سور ه عنوان مثال،خورد. ببا خدا به چشم می یمخاطبه هایچنین  »قرآن«در 

، 193 ه(آی »الْأَبرَارِ عم وتَوفَّنَا سیِّئَاتنَا عنَّا وکَفّرْ ذُنُوبنَا لَنَا فَاغْفرْ ربّنَا ◌ۚ سمعنَا منَادیا ینَادي للْإِیمانِ أَنْ آمنُوا بِرَبِّکُم فَآمنَّا 
  14.آل عمران) هسور
  

  گوید:می» آوار آفتاب« در دفتر سهراب 
                                                             

  چنین است: آیه ۀترجم .14
اى هگناهان ما را بیامرز، و بدي !، پس ایمان آوردیم. پروردگارا»یدبه پروردگار خود ایمان آور«خواند که: ما شنیدیم که دعوتگرى به ایمان فرا مى !پروردگارا«

  .»ننیکان بمیرا ما را بزداى و ما را در زمره
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 ،افتیمما ترسید/ دری هشدیم/ تنهایی ما تا دشت ط دامن کشید/ آفتاب از چهر »ما«و ما،  ،م پیوستهسکوت ما ب«

تنهاتر/ از ستیغ جدا شدیم:/ من به خاك آمدم و بنده شدم/ تو  ،تر همسوختیم/ هر چه ب و خنده زدیم/ نهفتیم و
  15»با رفتی و خدا شدي

  
  :»شرق اندوه« در دفتر  »شورم را«در شعر  همچنین

دیو و  .از روشن و از سایه بري بودم ،آیینه شدم/  درآ و، گل کن تو مرا .می سوزم؛ فانوس تمنایم ،می سوزم«
ي سرم/ در بی خبري بودم .دیو و پري بودم/ مدپري آ پوشم  و زبر ،بستر من تورات ،بالش من انجیل ،قرآن با
اب محر /،دسته گلی دارم .من چیدم ،هاي نیایش رستهر جا گل/ بودایی در نیلوفر آب :/خواب می بینم ،اوستا

 16»پست. من در ،/تو دور از دست: او با

  
هم از بنده و خدا سخن ؛ از نجواي سالک مدرن است ، فراترشعر دو ا در ایننیایش و تخاطب سپهري با خد

وید و گمی »انجیل« و »تورات«، »اوستا«، »قرآن«از  شاعر؛ رکشیده شدهب در آندینی  گرایینوعی کثرت رفته، هم 
  . آنها را بچیند ،روییدنیایش  هايهر جا  گل تا ستا برآن
  

  :تخاطب با امر متعالی موج می زند، »یغام ماهی هاپ« و » محراب«افزون بر این، در
/ »تویی«بود و  »من«/ لب بود و نیایشی/ هستی بود و زمزمه اي/ سیاهی بود و ستاره اي/ نسیمــی و تهی بود«

  17»نماز و محرابی
  و:
 ت/ باد می رفت به سروقآب استشان بیها حوضتو اگر در تپش باغ خدا را دیدي، همت کن/ و بگو ماهی«

  18»چنار/ من به سروقت خدا می رفتم
 

 هگیومرا در من و تو  گانسهراب واژ .پررنگ است  ساحت قدسیِ هستیبا  شاعر شعر گفتگوي دو در این
  پهريس. به روایت مارتین بوبر است »تو-من« هرابط هکنندگذاشته که تداعی

                                                             
  .»شنیای« شعر، »آوار آفتاب«دفتر ، شت کتابه . 15
  .»شورم را«شعر، »شرق اندوه« دفتر همان،  . 16
  .»محراب«شعر ،»آوار آفتاب« مان، دفتر ه . 17
  .»هاپیغام ماهی«شعر، »حجم سبز« دفتر همان،  . 18
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 ؛ اولی از جنسِ»شرق اندوه« یگري در دفتر و د» آوار آفتاب« دارد، یکی در دفتر » نیایش« دو شعر با عنوان 
هاي سالک مدرن و از پیش خود راه افتادن و به تخاطب با امر برین و ساحت قدسی است و دومی از سنخ نجوا

 خاموشی را مزه مزه کردن و آکنده شدن از وا نت خاموشی و نیایش بی رنگ.   پیش خود رسیدن و گویا شدنِ

  
کی از یلودویگ جوان سخت متاثر از اسپینوزا بود؛  ن به خداي فلسفی باور دارد.ویتگنشتایاز سوي دیگر، 

و  به معناي ایستادن در مرز عالم پدیداري ؛است 19»از وجه ابدي« ،کردهمفاهیمی که ویتگنشتاین از اسپینوزا وام 
  گوید:می »فلسفی-رساله منطقی« در .پیرامونی

  
کل، ولی کل کرانمند. احساس  هاست از نظر کردن در آن به مثابنگاه کردن به جهان از وجه ابدي عبارت «

  20»کل کرانمند. این است آنچه رازآلود است. هجهان به مثاب
  

 جربه کند،کلی کرانمند ت ۀنرا به مثابآو  به جهان بنگرد ي،از نظر ویتگنشتاین کسی که بتواند از منظر وجه ابد
به خداي فلسفی یا دئیستی باور دارد. خدایی که جهان را خلق  جوانلودویگ  یابد.می رازآلود بودن هستی را در

  گوید:می 432.6 هدر فقر 21.آن ندارد امورکرده است؛ اما دخالتی در 
کند. خداوند خود را در جهان برتر است فرقی نمی چهدر جهان واقع شده اند به حال آن چگونه که اشیا این«

  »سازد.آشکار نمی
  

  :نویسد می هم 6,44 هدر فقر
  »در آن. نه چگونگی واقع شدن اشیا ،لود استبودن این جهان رازآ نفسِ«
  
وه بر موارد   به خداي  وابه خدا اشاره کرده است. » فلسفی-رساله منطقی« در چند بار یاد شده، ویتگنشتاین ع

از اینرو به درگاهش دعا است؛  22؛ خدایی که تشخص وتعین دارد، اما عاري از اوصاف انسانوارفلسفی باور دارد

                                                             
19. Sub specie eterni 

  6,45ره قف. 20
  بسط داده ام. نگاه کنید به: ،»ویتگنشتاین: فیلسوف خودمانی« ، تحت عنوان »کتاب ماه فلسفه«این مطلب را در گفتگوي با . 21

تی در فلسفه ویتگنشتاینسروش دباغ،    . 131-150، چاپ دوم، صفحات 1393، تهران، نی، زبان و تصویر جهان: مقو
22. anthropomorphic God 
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تلقیِ لودویگ جوان از امر متعالی، قرابتی دارد با خداي حکیمان نمی کند و او را مورد خطاب قرار نمی دهد.  
می؛ فیلسوفانی نظیر فارابی و ابن سینا.   -مشایی در سنت ایرانی   اس

  
  ایمان ورزي

 دیگریک ورزي را ازپنج نوع ایمان، در آثار خودنزد سپهري و ویتگنشتاین است. به ورزي ایمان ،بعدي ۀمقول
ایمان «و » ایمان شکاکانه«، »ایمان از سر طمأنیه«، »اندیشانهایمان معرفت« ،»ایمان شورمندانه« ام:تفکیک کرده

   23».آرزومندانه
بین  يو گفتگو کذب آن بحث وصدق  هتوان دربار، ایمان از جنس گزاره است و میاندیشانهمعرفت ایماندر 

ذهانی ق  . مطاب، صدق و کذب بردار است و متعلَق ایمان قرار می گیرد»خدا وجود دارد«عنوان مثال، گزاره کرد. ب ا
ظیر خواجه ن و متکلمانی وجود خدا باور داشته باشد. متفکران همن این است که بهاي مؤیکی از ویژگی ،این تلقی

  قائل بودند.  ايورزيمانچنین ای هب س آکوئیناسماتونصیرالدین طوسی و 
اج و تحول دارد و با تبدیل مز  پررنگی سویه اگزیستانسیل و باطنی و انفسیِایمانی است که   .ایمان شورمندانه

نا نورزي را در عارفانی چواین نوع از ایماندر میان سالکان سنتی،  احوالِ مومن در می رسد. و شمس  مو
جهش «  ، از»ترس و لرز« نام برد که در کیرکگور  ازتوان می ،سالکان مدرنن در میا. می توان سراغ گرفت تبریزي
  . سخن گفته و این نوع ایمان ورزي را برکشیده و روایت کرده است. 24»ایمانی

ساحت قدسی ایمان  هتواند بآیا میه در آن فرد شک دارد که ایمانی است کروایتی از امر  ،ایمان شکاکانه
ت سوزِ عافیو گفتگوي داستایفسکی  »برادران کارامازوف«ورزي را در رمان درخشان این ایمان هبیاورد یا نه. نمون

ر د مسئله شرور این جهانی، گریبان ایوان را رها نمی کند و او را در کام کشیده است. م.یبین و ایوان میآلیوشا 
طمهاآو  شودیو زبر م ریز مانیو اایمانی جدال و کشاکش بین بی این حال و هوا، فرد مؤمن، در  يونگ اسا، با ت

  کند. یدست و پنجه نرم م يوجود
در واقع، فرد . بسر می برد هستی ساحت قدسیِ مواجهه بافرد در آرزوي ایمان آوردن و  ایمان آرزومندانهدر 

دسی قروزگاري مؤمنانه می زیسته و دلمشغولی هاي ایمانی داشته،  اکنون حسرت ناکانه به زیستن در ساحت 

                                                             
 .، ویراست دوم1387، تهران، صراط، ینسکوت و معنا: جستارهایی در فلسفه ویتگنشتا، »مجتهد شبستري و ایمان شورمندانه«  سروش دباغ،نگاه کنید به:  . 23
قی، امر متعالی: جستارهاي فلسفی، در »ایمان آرزومندانه -ایمان شورمندانه«  همو، .176-161 -152، چاپ دوم، صفحات 1392، تهران، کتاب پارسه، امر اخ
  .1394، تهران، صراط، جوردي سپهريفلسفۀ  ، در»هاپاکی آواز آب«. همو،141

  در لینک زیر:» جدال شک و ایمان« اه کنید به سخنرانیِ دو قسمتیِ همچنین، نگ 
http://soroushdabagh.com/lecture_f.htm  
24. leap of faith 
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هابیل  «، در اثر خواندنیِ »قدریس مانوئل نیکوکار شهید «داستانِ ورزي را در  کوي این ایمانین ه. نمونمی اندیشد
قبله گو هر سو که می  « :وقتی می سرایداخوان ثالث نیز  25.بینیماونامونو می ، نوشته میگل »و چند داستان دیگر

آیا تو هم  ،اي همه هستی ز تومستم و دانم که هستم من/  خواهی باش/ با تو دارد گفتگو شوریده مستی/
اي « گوید:می »در آستانه« درخشانِ شاملو که در شعر. همچنین کشدآرزومندانه را برمی ایمان؛ نوعی 26»هستی؟

اما داوري آن سوي در نشسته !/... بودمی / در کار، در کار، در کار قضاوتی، قضاوتی، قضاوتیکاش، اي کاش/ 
  27».بی رداي شوم قاضیان/ ذاتش درایت و انصاف/ هیاتش زمان است،

ف ایمان معرفت اندیشانه،  ،وقتی سر برمی آورد که از سر طمأنیه ایمان باشد در میان ناي اطمینان نظري بر خ
 هعارفانه بیدگی شور، هیجان و ورزياین قسم از ایماندر  و ادله له و علیه کم و بیش همسنگ و هم زور باشند.

از این نوع  »فرهنگ و ارزش«. ویتگنشتاین در جایگزین آن می گردد  28محاق می رود و طمانینه و آرامش ژرف
   .انگاشته است 29»حکمت سرد« سنخ ورزي سخن گفته و آن را از ایمان
  

به  شدر اشعار ایمان شورمندانه پاي رد جا دوسپهري به گواه آثارش دلمشغول امر متعالی و ایمان بوده است. 
  خورد:چشم می

... و صداي . پاك حقیقت از دور/ هجریان گل میخک در فکر/ شیه ...شنوم/را می قدم خواهشمن صداي «
  30»روي پلک تر عشق/ روي موسیقی غمناك بلوغ ،شوق/ و صداي باران را هکفش ایمان را در کوچ

  و:
  31»از یک باغ خواهم نشانیدگرم/ ترا در سرآغ »استوا«ایمانی از تابش  مثلوقت من،  و آن «
  
  

                                                             
  . 223-275، چاپ پنجم، صفحات 1385د، ، ترجمه بهاءالدین خرمشاهی، تهران، ناهیهابیل و چند داستان دیگرمیگل د اونامونو، .  25
  »نماز«، شعر»از این اوستا«، دفتر139، تهران، زمستان، اشعار مجموعهمهدي اخوان ثالث،  . 26
  .»در آستانه«، شعر1396آثار، دفتر یکم: شعرها، تهران، نگاه، احمد شاملو، مجموعه . 27

28. ataraxia 
29. cold wisdom 

  .»آبصداي پاي «، شعرهشت کتاب . 30
  .»به باغ همسفران«شعر، »حجم سبز« دفتر همان،  . 31
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 قرابتبا ایمان شورمندانه  ؛ روایتی کهو سراغ می گیرد گویدایمان میشور و  شوق ومیان  سهراب از رابطه
نا:؛ گرمایی به بلنداي استواگویداز گرماي ایمان سخن می همشعر دوم در . دارد  چه گرمیم چه« . به تعبیر مو

  . »گرمیم از این عشق چو خورشید
 تناسب، »ایمان از سر طمأنینه« اسپهري باز این موارد که در گذریم، حال و هواي حاکم بر اشعار و مکتوبات 

است.   »آرامش سرد«توأم با نوعی  در عوض؛ بخشد نمی اگرم سالک مدرنایمانی که به و سازگاري بیشتري دارد؛ 
ي یل بسامد با د او گی آرامش سرفقدان شورمندي سپهري و آمیخت، »هشت کتاب«در   »تنهایی« واژه یکی از د

نا جدا شدن روایتبا تنهایی است. ایمان شورمندانه بیشتر محصول جدایی سالک مدرن از اصل خود و به   مو
ست که روزي دوباره به مأواي اصلی خود خواهد ا ورزي سالک معتقدست. در این نوع ایمانمعنا نی از نیستانِ

از سر طمأنینه  با  . اما ایمان»کو دور ماند از اصل خویش/ بازجوید روزگار وصل خویشهر کسی « که رسید، 
سهراب، محصول این نوع تنهایی  »ترنم موزون حزنِ« و  . اندوهعجین گشته استسالک در جهان  ژرف تنهاییِ
» اي در لحظهواحه« در شعر هراب،. ستجربه کردنرا  32»غربت غربی« غمِ جدا افتادنِ از دیار دوست و ، نه است

  داند:نابستنی میبر اندوه تنهایی خود را ابدي و رخت
  
آیید/ نرم و نارونی تا ابدیت جاري است/ به سراغ من اگر می هسای /این جا تنهاست/ و در این تنهایی آدم«

  33»مبادا که ترك بردارد/ چینی نازك تنهایی من /آهسته بیایید،
  

  را به خود یادآوري می کند: عمیقش انسیل، تنهایی اگزیست»غربت«در شعر
  
شویم/ چوبه ب اام را هم بشد فردا لب جوي، حولهمن باشد کاري نکنم، که به قانون زمین بربخورد/ یاد من با یاد«

ي سر تنهایی است   34».یاد من باشد تنها هستم/ ماه با
  

  : تنهایی حضور پررنگی دارد ۀقصنیز  »نشانی«درخشانِ  شعردر 
  

                                                             
  ، یکی از داستانهاي عرفانیِ دلکشِ شیخ اشراق. نگاه کنید به:»قصه غربت غربی« اشاره به  . 32

  . 83-87، چاپ سیزدهم، صفحات 1398ویرایشِ جعفر مدرس صادقی، تهران، مرکز،  قصه هاي شیخ اشراق،شهاب الدین یحیاي سهروردي، 
  .»حجم سبز« دفتر  ،همان . ٣٣
  .»حجم سبز« دفتر  ،همان . ٣٤
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نده پیچی،/ دو قدم ماآرد،/ پس به سمت گل تنهایی میدر می هروي تا ته آن کوچه که از پشت بلوغ، سر بمی«
 گیرد/ در صمیمیت سیال فضا،مانی/ و تو را ترسی شفاف فرا مییجاوید اساطیر زمین م يهبه گل،/ پاي فوار

 35».شنويخشی میخش

  
، یی و فردیت را می چشنهپاي در وادي بلوغ می کند که وقتی کند و تأکید مییاد می» گل تنهایی«سهراب از 
   36.تنهایی بگذاري و ترسی شفاف را بچشی کوچهپاي در توانی می

از سر طمأنیه  از جنس ایمانار و مکتوباتش، به نحو اغلبی، ع، به گواهی اشورزي سپهري، ایمانچنانکه آمد
  است.

  ؛ ایمانی مشحون از حکمت سرد و فاقد شوریدگی:راندهخن ویتگنشتاین نیز از ایمان سافزون بر این، 
موزه هاي نیک به هیچ کاري نمی آیند. آدم باید آبه باور من، یکی از گفته هاي مسیحیت این است که همه  «

زندگی را)...حکمت فاقد شوریدگی است. در مقابل، کیر کگور ایمان را نوعی  راستايزندگی را تغییر دهد ( یا 
    37.»ی داندشوریگی م

   
از  یمانا .ه حساب آوردتوان ایمان کیرکگوررا ایمان شورمندانه و ایمان ویتگنشتاین را ایمان از سرطمأنیه بمی 

 نظريِ فیصله بخش به دادن پاسخ بدست  درآورد. گویی فرد سر طمأنیه  در فقدان اطمینان نظري سربرمی
ایمان از چنانکه در می یابم، شود. می» حکمت سرد«د و دچار شواندازد و تسلیم میسپر می ایمانیِهاي دغدغه

قرابت سپهري،  ۀزیست ۀتجرب حیث باو از این  همپوشانی چشمگیري دارد ویتگنشتاین ۀزیست ۀسر طمأنیه با تجرب
  دارد.  زیادي

نسیال اتسیز، بیشتر با تنهایی اگاین دو سالک مدرن. ویتگنشتاین نیز چون سپهري با تنهایی خود مأنوس بود
نسیال را ایجاد تستر  کاستن از حجم تنهایی اگزیکردند. یالوم راه فائق آمدن یا به تعبیر دقیقدست و پنجه نرم می

 ی مخملینتنهایشت و با چندان تأکیدي بر رابطه ندا ،بودداند. سپهري با تنهایی خود مأنوس رابطه با دیگران می

                                                             
  .»حجم سبز« دفتر ، همان . ٣٥
سیک، بسامد وا .36 ست. چنانکه مهرداد مهرجو، از سپهري پژوهان معاصر» تنهایی« ه ژتامل برانگیز است که در میان شاعران ک  در شعر بیدل دهلوي با

  :نگاه کنید به بسیار از بیدل تأثیرپذیرفته است. رابسه تبیین کرده،
یندین«، منتشر شده در سایت »سپهري و بیدل«هرداد مهرجو، م   »:آن

h ps://www.dinonline.com/35547/%D8%B3%D9%BE%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D9%88-
%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D9%84-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-
%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AC%D9%88/ 

   . 107صفحه  ، ترجمه امید مهرگان، تهران، گام نو،ارزش فرهنگ ولودویگ ویتگنشتاین،   37
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فو  برخوردار بودتنهایی مخملین از نیز ویتگنشتاین  رد.زه می کو آن را مزه م  خود کنار آمده م چندان یالو بر خ
 هري با تنهاییسپ هبه اندازبه گواهی آثارش،  ،ویتگنشتایندر عین حال،  .نمی کرددیگران تأکید  اب بر ایجاد رابطه 

طمو تنسیال کنار نیامده بود ساگزی  کرد.ري دست و پنجه نرم میوجودي بیشت هايطوفانها و آمد و شدها و با ت
، »یبارهست« تحمل ناپذیرِ  ، از حجم سبکیِ»ایمان از سر طمانینه«و  »تنهایی مخملین«در واقع، سهراب به کمک 

   کنار آمده بود. ، بهترسرشت سوگناك هستیبا بیش از لودویگ جوان، کاسته بود و 
  گوید:که در رثاي فروغ فرخزاد سروده ، می» دوست«سپهري در شعر  

  
ان او به شیوه بار و/ براي آینه تفسیر کرد/ و عاشقانه ترین انحناي وقت خودش را/  به شکل خلوت خود بود «

  38»پر از طراوت تکرار بود/ و او به سبک درخت/ میان عافیت نور منتشر می شد.
  

؛ لینس با تنهایی مخمباران پر از طراوت تکرار و مانو ۀند و به شیوبه شکل خلوت خود بودسهراب و لودویگ، 
  به تصویر کشیده : آنها را ۀزیست ۀتجرب و تو گویی، شاملو احوال. زیستی یگانه و پربار ۀشیو
  
چنین  گزارم/فرصت کوتاه بود و سفر جانکاه بود/ اما یگانه بود و هیچ کم نداشت/ به جان منت پذیرم و حق«

  39»گفت بامداد خسته
  

نتی در سالکان س .نوشته ام به روایت خویش  ربط و نسبت میان سالک سنتی و سالک مدرن ۀپیشتر، دربار
روزگاري که هنوز علم و  در ؛سامان بخشیدن به سلوك معنوي خویش  جهان رازآلود می زیستند و دلمشغولِ

ند. در نسی زیسته ارنسا-پسا ۀفلسفه جدید سر بر نیاورده بودند. در مقابل، سالکان مدرن، در جهان راززدایی شد
عطار دي، شیخ شهاب سهرورخیام نیشابوري، لحسن خرقانی، ایزید بسطامی، ابو میان سالکان سنتی، می توان از با

، ... یاد کرد. مونتنی، اسپینوزا، داستایفسکی، ویتگنشتاین، هایدگر، هیک، حافظ شیرازيشمس تبریزي ،نیشابوري
سالکان مدرن اند. هر چند عموم سالکان سنتی در جهان رازآلود می ... نیز در عداد ، ملکیانسپهري، شایگان

ثار و آجهانشان، به گواهی -ند؛ اما می توان از سالکان سنتی معاصر هم سراغ گرفت؛ سالکانی که زیستتزیس
ی پیشینیان می گشت و رقم م سنت ستبر حول ندارد و و ، گشودگی به جهان جدید نداشته شانزیست ۀتجرب

                                                             
  .»دوست«شعر، »حجم سبز« دفتر ، هشت کتاب . 38
  .»نهآستادر «شعر ،اشعار احمد شاملو مجموعه . 39
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ل آشتیانی، در زمرزیسته باشندچند فی المثل در سده بیستم  هر ؛خورد مه طباطبایی و ج ان سنتیِ سالک ۀ.ع
  .                                         بحساب می آیندمعاصر 

  
سالک سنتی/ سالک « ۀور سلوك معنوي در روزگار کنونی، افزون بر دوگانغحدود و ث جهت ایضاح بیشترِ

نرا برکشید. در سلوك عمودي، سالک، آسراغ گرفت و » سلوك افقی/ سلوك معنی«  ۀان از دوگانتو ، می»مدرن
هوت آغاز می شود و پایین می وبا  هستی باور دارد؛ هرمی که از نظرا به سلسله مراتب و هرمِ  ید و درآعالم 

ی زند؛ بسان آبشاري که فرومی کون و فساد را رقم مناسوت و د و عالم گردمی ادامه، تخته بند زمان و مکان 
از  و »خضروار پاي افزار در پاي کند«مراتب و در نوردیدن مسیر سلوك، می کوشد که  ریزد. سالک، براي طیِ

  حافظ که می گفت: 40را بنوشد. »چشمه زندگانی« آبِ زندان تن و طبیعت عبور کند و
	چنین قفس نه سزاي چو من خوش الحانیست

	مـــرغ آن چمنـــمروم به گلشن رضوان که 
	دســـاي عالم قــچگونه طوف کنم در فض

  مــــــه بند تنــــکه در سراچه ترکیب تخت
  
آواز پر «  ۀقصسهروردي که در و  41؛رفتن به گلشن رضوان و طوف کردن در فضاي قدس بود ۀدر اندیشو 

نس جو جهان پیرامون را از » نور محض« پر چپ و پر راست جبرئیل سخن می گفت و پر راست را  از ،»جبرئیل
	 . ند؛ بر سلوك عمودي انگشت تاکید می نهادظلمات و پر چپ جبرئیل می انگاشت

  
یی،  از سوي دیگر، در سلوك افقی، سالک از پیش خود راه می افتد و به مدد خودشناسی، خودکاوي و خودپا

نی، گیِ این جهامسیري پر فراز و نشیب را در می نوردد و مجددا به پیش خود باز می گردد. در سلوك افقی، زند
آوردنِ  ، فراچنگسلوك افقیغایت قصواي رفتن از زندان تن و طبیعت به محاق می رود.  و فرا می شود جستهبر

                                                             
  سهروردي وام کرده ام. » عقل سرخِ« تعابیر را از داستان   . 40
ندي حافظ اند؛ دورانی که می توان از آن به حافظ متقدم تعبیر کرد. در ادامه، روزگاري که ابیات و غزلهایی از این دست ، عموما متعلق به دورانِ پیشار . 41

  می سراید.  شعار، کمتر از این سنخ اسر بر می آوردرندي می پوشد و در کسوت یک حکیم رواقی  ۀحافظ جام
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و در آغوش  45»داده هاي هستی«مواجه شدنِ با ، 44دلمشغولی ،43، غرقگی42، خرسنديطمانینه، آرامش درون
      46.است؛ داده هایی چون مرگ، تنهایی و معناي زندگیکشیدن آنه

  
سالکانی که ندانم انگار و یا خداناباورند؛ نظیر خیام و شاملو و یالوم؛ براي در میان سالکان سنتی و مدرن،  

که سراغ گرفت  سالکان سنتی اي می توان ازندارد. از سوي دیگر،  و محلی از اعراب سلوك عمودي وجهی
 لمثل،. فی اندیکی بر دیگري سنگینی می کیا کفه  ، ودلمشغول هر دو نوع سلوك افقی و سلوك عمودي بوده

 47.داستانهاي تمثیلی و عرفانی اش، بیشتر دلمشغول سلوك عمودي بوده تا سلوك افقی سهروردي، به گواهیِ
ت«و » دیوان شمس«، »فیه ما فیه«، »مثنوي« همچنین، مولوي و شمس تبریزي، به گواهی ؛ هم دلمشغول »مقا

  فقی پرداخته اند. سلوك عمودي بوده، هم به سلوك ا
هر چند  سپهري نیز، ؛ویتگنشتاین بیشتر درهواي سلوك افقی دم می زده افزون بر این، در میان سالکان مدرن،

نگینی سآشکارا سلوك افقی، در اشعار و مکتوبانش،  ۀاما کف ،به سلوك عمودي دارد معطوف مکتوباتیاشعار و 
  ان سهراب و لودویگ به چشم می خورد.می تامل برانگیزي می کند. از این منظر، قرابت

  
  به هستی رشنگ

یِ خوبست با تلق. جهانِ این دو سالک مدرن است-زیست ، نگرش به عالم دربدان می پردازمدیگري که  ۀقولم
ق و هنر آغاز کنیم.  ۀویتگنشتاین از دو مقول قی و  ارزشهايعاري از ، جهان باور دارد که لودویگ جواناخ اخ

 ،یتگنشتاینو .است اسکاتلنديِ سده هجدهمفیلسوف مشهور، است و از این حیث تحت تأثیر هیومختی شنازیبایی
  گوید:می 6,421و  6,42 ،6,41اتدر فقر، »فلسفی-رساله منطقی«در

 

                                                             
42. happiness 

43. flow 
44. engagement 
45. Givens of existence 

ین« که در سایت  »نور سپهري ۀخاك خیام و بیش ۀدر طربخان« و » ي یالوم و سپهريدرهوا« در دو جستارِ  . 46  لقیِتبه تفصیل،  منتشر شده اند؛» دین آن
   روایت کرده ام.   اند،» سلوك افقی« را که از مقومات » دلمشغولی« ، »غرقگی« ، »خرسندي« ، »داده هاي هستی« خود از 

» يسلوك عمود« و » سلوك افقی« شرح قصه هاي دلکش عرفانی او طی دوسال گذشته، ربط و نسبت و تفاوت میان جهان سهروردي و -انس با زیست .47
ام، » راققصه هاي شیخ اش«  ۀاست. فایلهاي درسگفتار شصت گان» سالک سنتی« و » سالک مدرن« را بر من بیشتر مکشوف کرد؛ دو گانه اي که مکمل دوگانه 

  :   در لینک زیر در دسترس است
http://soroushdabagh.com/lecture_f.htm 
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  ارزش باید بیرون جهان باشد. «
ق هم نمیاز این رو گزاره    توانند وجود داشته باشند.هاي علم اخ
ق را نمی روشن است که  یی است. اخ ق استع ق و زیبایی(توان به قالب کلمات در آورد. اخ ی شناساخ

  »  )اند.یکی
  

  گوید:می 6,422 ۀردر فقهمچنین 
  
قی در قالب « هم را انجام ند و اگر آن :«شود، اولین اندیشه این استوضع می »..تو باید..«هنگامی که قانون اخ

ق با پاداش و مجازات در معناي متعارف کلمه نسبتی ندارد.اما روشن ا ».؟شودچه می . پاداش .ست که اخ
قی باید وجود داشته باشد قی و مجازات اخ   »اما اینها باید در خود فعل واقع باشند. ،اخ

  
  :6,43 ۀو فقر

نه  _د، نه امور واقع راتواند مرزهاي جهان را تغییر ده، تنها میدهد رییشر جهان را تغ ای ریخ هارادبناست اگر  «
صه، اثرش باید به گونهآنچه را می کلی  هاي باشد که جهان تبدیل شود به جهانی بتوان با زبان بیان کرد. خ

  »جهان انسان خوشبخت با جهان انسان ناخوشبخت متفاوت است. ..متفاوت.
  

ق، امر نظر ویتگنشتاینماز  را که چ؛ شود، نداردجهان محقق می ، نسبتی با جهان پیرامون یعنی آنچه دریاخ
قی نظیر خوبی، بدي، باید، نباید...هاارزش قی بستدر مقابل،  .جهان پیرامون تعینی ندارند در ي اخ گی امر اخ

   دارد به نگرش فرد به جهان پیرامون.
ق تجربی لودویگ جوان، نظیر  س ر و کار دارد، پب بر افعال در جهان سکه با آثار و نتایجِ مترتّ راکانت، اخ

منی را کمربند ای، باید اگر من به شما بگویم حین رانندگیمثال زیر را در نظر بگیرید. . می کند فیمی زند و ن
به این پرسش که چرا باید کمربند را بست؛ توضیحاتی از این  . در پاسخاستفاده کرده ام» باید« از واژه  ببندید،

داشت و میزان آسیب هاي جسمیِ احتمالی به میزان خواهی  ی ایمن رانندگیِدست داده می شود: با بستن کمربند، 
مسک می کنم. ت نتایج فعل شمابستن کمربند، به  بودنِ» بایسته« براي تببین  من در واقع، .محسوسی کم میشود

تایج آن در تبیین ناست؛ اما چون ناظر به  48محور-، گزاره اي باید»بست باید کمربند ایمنی را« هر چند گزاره 
قی، تعین و تقرري در جهان پیرامون  ق است، چرا که ارزشهاي اخ جهان پیرامون است؛ بیرون از قلمروي اخ

                                                             
48. normative-based 
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قی »باید«، ویتگنشتاین به نزد 50است، ندارند. 49»تمامیت امور واقع« که متشکل از  مرزهاي جهان را تغییر  ،اخ
انسان ناخرسند جهانِ با  و خرسند د جهان انسان خوشبختگویدهد نه خود جهان را. از همین روست که میمی
تاین تگنشوی . اگر»ما هیچ، ما نگاه« ، که تأکید دارد یستنو نگر یعنی بر چگونه دیدن 51؛ناخوشبخت فرق داردو 
 ها به هستیآن رشنگ نگاه و تفاوت میان در واقع  ؛فرق داردناخرسند جهان انسانِ گوید جهان آدم خرسند با می
  ریشه در همین موضوع دارد. نیز مرزهاي عالم  تغییر دادنِ بر کید اوتا ؛برجسته می کند را

، نظیر ارزشهاي 52شناختی ارزش هاي زیبایی ستا معتقدچنین رایی دارد و  هم امر هنري ۀدربارلودویگ جوان، 
قی، تعینی در جهان پیرامون ندارند   :نویسد می »هایادداشت«در  53.اخ

  
در حالی که  ،نگریسته شده و زندگی خوب جهان استت، در حالی که از وجه ابدي بدان شیء اساثر هنري «

ق و زیبایی   54»شناسی است.از وجه ابدي بدان نگریسته شده است. این پیوند میان اخ
  

ا براي مثال در یک نمایشگاه آن ر ؛بینیدمی یفرض کنید یک ظرف سفالی را در میان دیگر امور جهان پیرامون
ت فیزیکیمیمشاهده می کنید.  آنچه عموما  ؛بیندیشیدد و ابعاضخامت اش نظیر جنس، فرم، توانید به تمام مقو

در اینجا ظرف تمام آن شیء ، هنريثر . اما در اعلوم تجربی به بحث گذشته می شود در شاخه هاي مختلف )
  :ویتگنشتاین در ادامه می نویسد .گریدمی نبه آن  »از وجه ابدي« و  شودمیجهان شما بدل به سفالی)، 

  
اما وجه ابدي منظري است که با آن از برون به اشیا  ،بیندمتداول اشیا را از میانه می ۀمشاهد در واقع شیوه«

ی است گاهدبه نحوي که این دیدگاه تمام عالم را به عنوان پیش زمینه خود داراست. آیا این دی ،شودنگریسته می

                                                             
49. totality of facts 

قی در فلسف حدود وثغوربراي آشنایی بیشتر با .  50   نگاه کنید به:به عنوان نمونه،  ویتگنشتاین متقدم، ۀامر اخ
ق تجربی« م مهدیان، سروش دباغ و پرها قی، امر متعالی: جستارهاي فلسفی، در »کانت، ویتگنشتاین متقدم و نقد اخ ، 1392، تهران، کتاب پارسه، امر اخ

  . 17-32چاپ دوم، 
در  حاضر، چنانکهاستفاده کردم. در حال » خوشبختی« و نگارش شرحی بر آن بودم، از معادل » فلسفی-له منطقیارس« روزگاري که مشغول به ترجمه .  51

« گزینِ نرا جایآمی یسندم و در نوشتار و گفتار خود، بیشتر را » خرسندي« و توضیح دادم، معادل  مآورد» در طربخانه خاك خیام و بیشه نور سپهري« مقاله 
  کرده ام.  » خوشبختی

52. aesthetic values 

  وان نمونه، نگاه کنید به:براي بسط بیشتر این مطلب در نظام فلسفیِ ویتگنشتاین، به عن.  53
قی، امر متعالی، »وجه ابدينگریستن از ویتگنشتاین و «،و مرتضی عابدینی فر سروش دباغ     .77-92صفحات ، جستارهاي فلسفی  :امر اخ

   16/ 7/10، 1385، ترجمه موسی دیباج و مریم حیات شاهی، تهران، نشر سعاد، یادداشت هالودویگ ویتگنشتاین، .  54
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بجاي مشاهده در زمان و مکان؟ هر چیزي یک عالم منطقی یا  ،کندبا زمان و مکان مشاهده می که شی را همراه
  1»نگریستن از وجه ابدي مشاهده اي با فضاي منطقی کامل است. ..کند.به یک تعبیر یک مکان کاملی را مقرر می

  
 هنري ۀتجرب ي بدان می نگرد، و او نه از میانه که از وجه ابد شودك میدرِجهان م تمام ی بدل بهئیش وقتی

  گوید:در ادامه میمحور است. -محقق می شود؛ تجربه اي که سخت منظر
  
اما به عنوان یک جهان واجد اهمیت  ،فاقد اهمیت است ی میان اشیا به اندازه بقیهئاز اشیا به عنوان شی کدامهر«

ن همه آنچه تو میدانی بخاري است کنولی :مل کنم و بعد به من گفته شودبخاري تأاست. اگر من درباره   ،ا
رسد. چرا که این امر حاکی از این است که گویی من بخاري را به مثابه ارزش بنظر میحاصل کار من بی مسلماً

آن  ،کردممل میکه هنگامی که من درباره بخاري تأ ام. درحالیمشاهده کردهمیان اشیاي بسیار دیگر جهان  ئیشی
  2»رنگ بوده است.یز دیگري در برابر آن بیجهان من بوده و هر چ

  
 هانِآید که بدل به تمام جبحساب میشناسانه زیبایی هبخاري تجرب یک ۀوقتی مشاهد لودویگ جوان،ظر ناز م

دیدن/ «  ۀو برکشیدن دو گان 4»روشن شدن«  و 3»دیدن پیوسته« هم با تفکیک میان ویتگنشتاین متأخر  بیننده بشود.
، تاینویتگنش .و به بحث می گذارد را بر می کشدو نگریستن نگاه کردن  ۀ، اهمیت مقول5»ندیدن/ دیدن تحت عنوا

؛ تصویري که از کنداستفاده می 6»خرگوش-اردك«  تصویراز خود  ۀایدبراي توضیح ، »تحقیقات فلسفی« در
 »واقعا« صویر این ت اگر پرسیده شودشود. از منظري اردك و از منظري خرگوش دیده می جاسترو وام کرده و

ما از چه منظري به تصویر  ؛ چرا که بستگی دارددر کار نیست؛ پاسخ قطعی و معینی خرگوش است یا اردك
 »رگوشخ تحت عنوانِ« . ممکن است فردي تا بحال اردك ندیده باشد. او تصویر را صرفاًو آنرا ادراك کنیم ریمبنگ

 ند.تجربه می ک» اردك« تحت عنوان  فقط را صویر، تاگر کسی تا کنون خرگوش ندیده باشد کند وتجربه می

                                                             
   .همان  1.
  8/10/16، ادداشت های  2.

3. continuous seeing 

4. lighting up 

5. seeing/seeing as 

6. duck-rabbit 
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را آن و از منظريرا خرگوش و در یک آن آن و از منظريدر یک آن خرگوش را دیده، هم اردك و هم که  فردي 
   2و تجربه می کند. 1می بینداردك 

اب وان کتعن.از دلمشغولی هاي جدي سپهري نیز بوده است نگریستن به جهان پیرامونچگونه دیدن و  ۀصق
چگونه  اهمیت . در عین حال،»ما هیچ، ما نگاه« تأکید دارد: شاهمیت این موضوع در ذهن و ضمیر رآخر سپهري ب

امورتی و متفکرانی نظیر کریشن یریشه در عرفان شرق، نزد سپهريبه  و نگریستنِ به جهان پیرامون هستی دیدنِ
  دارد، نه ویتگنشتاین و اسپینوزا و کانت. 

وي در لو، م. براي مثالمسبوق به سابقه استنیز  ما در سنت عرفانی به هستی،  نگرشِ ۀظر و نحواهمیت من
هان یکی عالم را روشن می بیند، دومی ج ؛، از سه نفر سراغ می گیرد که کنار یکدیگر نشسته اند»مثنوي«دفتر اول 

 به یک جهانِ. هر چند این سه نفر را تاریک و کور می بیند و سومی، جهان را پر از نور و روشنایی می بیند
  :پیرامون نگاه می کنند؛ اما سه منظر متفاوت و گوناگون دارند

  انـــــــــآن یکی ماهی همی بیند عی
  انـــــــبیند جهو آن یکی، تاریک می

  مــــــبه ه ندیبی، سه ماه میکیو آن 
  موضع نَعم کی، سه کس، بنشسته نیا

  
  گوید:می» ما هیچ، ما نگاه« ۀجموعباري، به سپهري برگردیم. در یکی از اشعار م

  
م قدري رفت/ سایه بدل شد به آفتاب/ اقشور، به اشر حرف بدل شد به پر، به/ د، مفصل شچشم/ :رفتم نزدیک«

بی/ رفتم نزدیک آب هاي مصور،... / در آفتاب بگردم می  نبض/ اي از حضوربا تنه/ پاي درخت شکوفه دار گ
  3».دیدم در چند متري ملکوتم/ شدن با درخت قاتی می حیرت م/ بوآمیخت با حقایق مرط

  

                                                             
1. aspect-perception 

  روایت ویتگنشتاین، نگاه کنید به: براي بسط بیشتر این مطلب به.  2
همچنین، نگاه کنید به . 118-140، فقرات »فه روانشناسیفلس« ، 1399، ترجمه مالک حسینی، تهران، هرمس و کرگدن، تحقیقات فلسفیلودویگ ویتگنشتاین، 

  منبع ذیل:
Peters, M. & et. al. (2015). Showing and doing: Wittgenstein as a pedagogical philosopher. London: Routledge. 

  .»نزدیک دورها«، شعرهشت کتاب . 3
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مفصل می شود، سکوت او را در  ما، سالک مدرنِچشم  نما. متناقض يتعبیر ؛است» نزدیک دورها«عنوان شعر
  .دیابپیرامونی نظیر یک درخت، خود را در چند متري ملکوت می ۀامور سادو تماشاي با دیدن  کام می کشد و

پلک درشت «  رسیدن و » ملتقاي درخت و خدا« جور دیگر دیدن و ابهام را شنیدن و به چشمها را شستن و
» حریم علفهاي قربت«به  را دیدن و بوییدن و پاي نهادنِ» شمش اشراق« و » هیچ خوشرنگ«را گشودن و » بشارت

  .، از مقومات سلوك معنوي به روایت سپهري استو ساحت قدسی هستی دیگرگون دیدنِو 
  
  است: »صداي پاي آب« و فقراتی از  »شب تنهایی خوب«در این باب،  اشعار قابل تأمل سپهريیگر داز  

  
کفش به  ،پلک ها را بتکان/  چشم تو زینت تاریکی نیست/ گوش کن، جاده صدا می زند از دور قدم هاي ترا«

ارسایی است پ.../لوخی بنشیند با توو زمان روي ک/ و بیا تا جایی، که پر ماه به انگشت تو هشدار دهد/ و بیا، پا کن
  1»عشق تر است بهترین چیز رسیدن به نگاهی است که از حادثه/  :در آنجا که ترا خواهد گفت

  
گاه در بستر بیماري من حجم گل / زیر و بم هاي زمین را به من آموخته است/ گاه زخمی که به پا داشته ام«

  2»شعاع فانوس ،نارنج قطر ،و فزون تر شده است/ چند برابر شده است
  

همچنین، سهراب از  عشق است. ۀشده از حادث تر نگاهیبه  تماشا کردن و رسیدن ها وسخن از تکاندن پلک
زخم پایی یاد می کند که زیر و بم زمین را که در حالت عادي نمی دیده و لمس نمی کرده، به او یادآور می شود 

مت روان« از مقومات که 3»توجه آگاهی« و نشان می دهد. هدف از  در روزگار کنونی از اقبالی است و » س
اینجا و اکنون را لحظه و  رد پیرامونی و زندگی کردنِ ۀبرخوردار شده، نیز همین است: نظر کردن در امور ساد

 هرسو«شعر هراب آنقدر دلمشغولِ تماشا کردن و نگریستن است کهس 4.را چشیدن» وزنِ بودن« لمس کردن و  عمیقا
  ».به تماشا سوگند«  خورد:سوگند می کردن نیز به تماشا را می سراید و در ابتداي آن »تماشا

 کردن را بر می کشد چگونه دیدن و تماشا سپهري در مکتوبات خود نیز اهمیت:  

                                                             
  ». حجم سبز« دفتر همان،   1.
  ». صداي پاي آب« همان،   2.

3. mindfulness 
  نگاه کنید به کتاب خواندنیِ ذیل:  . 4
لی، تهران، کرگدن،  معجزه توجه آگاهی،تیک نات هان،     . 1399ترجمه مرتضی کشمیري و پیوند ج
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 هزدم کنار رفته بود و جاي آن چیزي نشستدرون من خندان و زیبا بود. اندوه تماشا که پیشترها از آن حرف می«
. در مهتاب رفتمها با میروشن صبح از کوهنگاه تعبیر کرد. در تاریک هواسطتوان به تراوش بیبود که از آن می

  1»گذشت.هاي خوابم میهنگام صداي رودخانه از روزنهزدم. شبها دست میبه سردي شاخ و برگ
  
پهري س و از این امر پرده بر می گیرد که است »تماشا هسور«از جنس ، »اندوه تماشا«و  »نگاه هواسطتراوش بی« 

  :نویسد می نامهاین در فقرات انتهایی  چشیده است.کرده و میرا مزه مزه می »تماشا« وزده در این فضا دم می
  
خواندم. او از دیدن یکراست و رویاروي سخن را می Krishnamurtieدیشب در حیاط خانه نشسته بودم و «
من نشسته. پیش از آنکه این کتاب به دست من افتد  ههاي زنداست میان دریافتهچیزي که سالراند. از همان می

  2»هاي مرا بازگفته است.نامی از او نشنیده بودم؛ اما در این کتاب، بسیاري از گفته
  

نارس ب، به درد و رنجی که می کشند؛ به کندمیه روي زمین اشار گانبه گرسندر یکی از مکتوبات خود سهراب 
 ؛نیست خبررنج آدمیان بیدرد و سپهري از  ی که در دنیا وجود دارد.اشاره می کند و مرده ها و بیمارها و فجایع

جور دیگري هم به جهان پیرامون می توان در دنیا وجود دارد؛ اي که بدي  به رغم عتقد استمدر عین حال 
  .»پایم در فاجعه بود و سرم در استتیکده بودم. از تماشاي یک بناي قدیمی دچار ستایش ارگانیک ش «نگریست:

  
  :سهراب، امري محوري است جهانِ -در زیست کردن تماشا  
  
میشه شود. باید هگذرد و در ما سرازیر میشود که از تار و پود هستی نیز میگاه زیبایی چنان به ما نزدیک می«

ایستاده بودم، ناگهان خدا چنان نزدیک آمد که من  ها پیش در بیابانهاي شهر خودمان زیر درختیچنین باشد. سال
 خ اشیارآورند، تنها به نیمواسطه و رو در رو را تاب نمیاند. تماشاي بی. مردمان پیوسته چنینقدري عقب رفتم

  3».چشم دارند
  

                                                             
   1                                                               .93،  صفحۀ هنوز در سفرمسهراب سپهري،  

  .95فحۀص، همان .٢
  . 93ه حصف، همان 3.
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عرفت م تماشاي بی واسطه، مستلزمِ است. تاب آوريِ و پر مغزي نغز بیر، تع»واسطه تاب نیاوردن تماشاي بی«
  گوید:نگاه کردن می این نامه از شورِ ۀ. در اداماستمهارت و 

  
ر دهد که شوروح خودمان هستیم. برخورد ما با کتاب زمانی دست می هخوانیم که در حاشیهنگامی کتاب می«

شتر . دیري است بی.مردي که سر در کتاب دارد طراوت ندیدم.. ۀایم. هرگز در چهرنگاه کردن را از دست داده
حرف ما کم هام. اگر یاران مثل درخت بید خانگذرانم. از برخوردهاي با این و آن کاستهخود را در خانه می وقت

  1»رفتم.بودند، هر روز به دیدنشان می
  

 داست.   همان قدر که بای» پرخوري ذهنی« از نیست؛ بلکه پرهیزنخواندن دعوت به کتاب  ،سهراب سخناین 
رت، ؛ در غیر اینصونمودمطالعه محور  ، روشمند و مسئلهنیز تامل کرد هاخوانده ۀ، باید دربارودبه مطالعه حریص ب

لت زاست و ما را به سمت حاشیحبی  خواندنِ ق بود و  رشاع که . سپهريروح می راند ۀساب، م و نقاشی خ
نیز  امهن پایانیِ ۀ. طنز فقراکید می کندتو تماشا کردن  ، تامل کردنایجاد توازن میان خواندن بر اینجا؛ اهل مطالعه

  رفتم.حرف بودند، هر روز به دیدنشان میاگر یاران من کم: است قوي و تامل برانگیز
  

  مرگ اندیشی
تی از جمله  مدرن این دو سالک اندیشیِموضوع نهایی این جستار، مرگ   حجم زندگی«است. پیشتر در مقا

 نظر قراردادنِ مدبا  .نوشته ام ، مبسوطنگاه سپهري به مرگ دربارۀ  2،»گاه در سایه نشسته است« و  »در مرگ
می توان  3؛اندیشی)مرگو  آگاهیهراسی، مرگمرگ افراد با مرگ (کورمرگی، ۀهام از مواجبندي چهارگانهتقسیم

و  . او در جنگ جهانی اول حضور داشت، عضو ارتش اتریش بودقلمداد کرداندیش مرگ را لودویگ جوان
. در این ایام بوددست اول با مرگ  ۀمواجهاز شرکت در جنگ جهانی،  اش ه، انگیزنوشتچنانکه براي خواهرش 

ارث بسیاري به ر، . پس از مرگ پدویتگنشتاین پدر متمولی داشتبا برتراند راسل داشت.  یویتگشنشتاین مکاتبات
 د، به نحوي کهیبخشاعضاي خانواده و هنرمندان و... ه خود را ب اموال هکند هماو رسید؛ اما چنانکه راسل نقل می

                                                             
  . 95صفحه همان،  . 1
  بنگرید به: . 2

، تورنتو، نبض خیس صبح، در »گاه در سایه نشسته است« . همو، 1393، تهران، نگاه معاصر، در سپهر سپهري،  در: »حجم زندگی در مرگ«سروش دباغ، 
  .1398سهروردي، 

  به: نگاه کنید . 3
  1397، تورنتو، بنیاد سهروردي، آبی دریاي بیکران، در »مرگ در ذهن اقاقی جاري است«سروش دباغ، 
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کل ه مشببه آمستردام براي دیدار با راسل پس از اتمام جنگ جهانی اول، بلیط قطار  ۀتهی جهت لودویگ جوان
سیده ر و سبکباري به نوعی سبکبالیدر سلوك معنوي خویش که او  چنین انگاشتتوان می 1.برخورده بودمالی 

   در این میان، نقش محوري داشت. ست و پنجه نرم کردن با مرگ همد ۀتجرب ؛بود
  نویسد: می 6,4311و  6,431 فقرات ، در»فلسفی-رساله منطقی«  ویتگنشتاین در

  
  یابد.کند، بلکه خاتمه میجهان تغییر نمیپس با مرگ «
ا کنیم زمانی معندیت را بیکنیم تا مرگ را تجربه کنیم. اگر ابمرگ رویدادي در زندگی نیست. ما زندگی نمی«

  »کنند.نه مدت زمانی نامحدود، آنگاه زندگی ابدي متعلق به کسانی است که در حال زندگی می
  
 نداریم. مرگ یشرا ببینیم؛ اما تصویري از مرگ خو »دیگري«خود نداریم، مرگ  اي از مرگو تجربه ما تلقی 

توانیم مرگ خود را ببینیم. گر مرگ ما باشند؛ اما نمی شاهدهتوانند مدهد، دیگران میما در جهان دیگري رخ می
ما نه خود مرگ و زندگی پس از ؛ اردزندگی خود را تا فرا رسیدن مرگ تصور ک میتوانآگاهان،  از منظر مرگ

  . ما با مرگ سخن گفته ؛ اما نه خود مرگ و زندگی پس از مرگ ۀ. ویتگنشتاین نیز از فاصلرا مرگ
را متعلق آن از آن بدست می دهد واین جهانی  ترجمانی، کنددر حال معنا می ابدیت را زندگیِ لودویگ جوان،

  :همانکه حافظ می گفتکنند. داند که در حال زندگی میبه کسانی می
  ارـهر وقت خوش که دست دهد مغتنم شم

  کس را وقوف نیست که انجام کار چیست
  وش دارـــپیوند عمر بسته به مویی است ه

  ستـوار خویش باش، غم روزگار چیغمخ
  

قل نبه نحو موثق چنانکه  در عین حال، کرد.را تجربه  يدرد بسیار، رعمرویتگنشتاین سرطان داشت و اواخ
شد یمو فحص فلسفی بحث درگیر گویی آنقدر  ؛ توشدشد و دچار هیجان میهاي فلسفی میوارد بحثشده، 

 ویتگنشتاین دو روز قبل از مرگ ۀتاریخ آخرین نوشت ،»درباب یقین«کتابِ . در ردککه دردهایش را فراموش می
 ، به ادامه دادن ادامه می داده وکردهمیمزه غرقگی را مزه  ،نوشتن بوده اندیشیدن و یعنی مدام در حال ؛اوست

  چشیده است.در حال را میو زیستنِ زندگی ابدي 

                                                             
  براي بسط این مطلب، نگاه کنید به مکاتبات راسل و ویتگنشتاین در اثر ذیل: . 1

  . 1377خوارزمی، بیرشک، تهران،  د، ترجمه احمزندگی نامه به قلم خودشبرتراند راسل، 
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مرگ آگاهی اش  ؛ در عین حالکردمیمزه حال را مزه  غرقگی در کار و زندگی در ،آگاه بودسپهري نیز مرگ 

با حضور در دو جنگ جهانیِ اول و دوم،  مد، اهل خطر کردن بود وآچنانکه  ،. ویتگنشتاینقدري متفاوت بود
 سراغ گرفت. سپهريِآنرا توان در زندگی سپهري نمی که خطر کردنی را تجربه کرد؛  با مرگ ۀ مستقیمِمواجه

 ۀسراغ می گرفت و می کوشید به قدر وسع، از حجم تجارب نازیستتنیدگی مرگ و زندگی هم  دراز مرگ آگاه، 
  :خود بکاهد

  
 يهآید به دهان/ مرگ در حنجرانگور می يهگوید/ مرگ با خوشمرگ در ذات شب دهکده از صبح سخن می« 

مرگ گاهی ودکا  چیند/خواند/ مرگ مسئول قسنگی پر شاپرك است/ مرگ گاهی ریحان میگلو می-سرخ
  1»هاي لذت، پر اکسیژن مرگ استدانیم/ ریهنگرد/ و همه مینوشد/ گاه در سایه نشسته است به ما میمی

  
ت بر استأکیدي  ، »هاي لذت پر اکسیژن مرگ استریه«و » نگردگاه در سایه نشسته است به ما می«تعابیر 

  :ردچیزي کم دا ،بدون مرگ دگیِو آگاه بودن از اینکه زن پیشرفتگیِ حجم زندگی در مرگ
  
و بدانیم اگر نور / نبود دست ما در پی چیزي می گشت مرگ و اگر.../بال و پري دارد با وسعت مرگ زندگی« 

ئی بود در اندیشهایش از مرجو بدانیم که پ/ پرواز دگرگون می شد نبود منطق زنده  2».دریاها ن خ

  
  سخن پایانی

به ، خود ی به روایتنسلوك معنوي در روزگار کنو تبیینِ حدود و ثغورِ در راستاي کوشیدم بلند در این جستارِ
ر این سفر د سپهري بپردازم.سهراب ویتگنشتاین و لودویگ  ،رواقی جهان دو سالک مدرنِ-زیستتطبیق و قیاسِ 

ت پنج گان و » ینگرش به هست «، »ورزيایمان«، »امر متعالی« ،»معناي زندگی«  ۀبلند اگزیستانسیل، هم به مقو
 .یدمرا کاو» سلوك افقی/ سلوك عمودي«و » سلوك سنتی/ سلوك مدرن«هم ربط و نسبت میانِ  ؛پرداختم» مرگ«

ت و دغدغه هاي  ۀدر آیین باشد که حدیث نفسِ خویش را بار دانش را « ، مرور کنیم ،لودویگ و سهراباحوا
   . »واز حقیقت بدویمآپی «شناور شویم و » سرخدر افسون گل « ، »از دوش پرستو به زمین بگذاریم
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