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1از پلۀ مذهب تا کوچۀ شک؛ زیست جهانِ اسپینوزا و سپهري

  
 26/5/1401مورخ:  سایت زیتون، روز چهارشنبه، :منبع

  
 دور نگه دارم و من می توانم هر بدي، هوس یا هر نوع پریشانی را از خودم«پیوسته به خودت بگو 

زم به آن ها توجه خواهم کرد.  هاي انگاره طریق این به 		»با نگاه به ذات اتفاقات فقط به میزان 
د به یاد گذار می اختیارت در طبیعت که را قدرت این همیشه. کرد خواهی پاك ذهنت از را کاذب

   .2داشته باش
  

 اورلیوسمارکوس 
شده تلقی کن و سپس به عنوان یک مرده، آنچه را باقی مانده است ات تا به این لحظه را تمام زندگی

به عنوان نوعی تشویق ببین تا آن را در هماهنگی با طبیعت زندگی کنی. کارت هایی را که سرنوشت 
اند؛ چه در اختیارت می گذارد دوست بدار و طوري بازي کن که انگار آن ها انتخاب خودت بوده

 ؟3کاري بهتر از این

  
 مارکوس اورلیوس

، »رزيفلسفه و«جهان اسپینوزا و سپهري را حول چهار محور در این جستار تطبیقی برآنم تا زیست
به بحث گذارم. براي درك بهترِ این چهار محور، » شادي درونی«و » نیایش«، »مواجهۀ با متن مقدس«

 .خوبست، در ابتدا زیست معنويِ این دو سالک مدرن را مرور کنیم

  
 درآمد

هر دو مجرد بودند و عمر کوتاهی کردند. اسپینوزا در چهل و چهار سالگی و سپهري در پنجاه و دو  
بکبار و س» خفیف المؤونه«طالب ابی سالگی روي در نقاب خاك کشیدند. هر دو به تعبیر علی ابن

                                                
اء شد. از دوستان تورنتو الق» بنیاد سهروديِ« که بهار امسال در » ویتگنشتاین و اسپینوزا« اي صورت منقح و ویراستۀ درسگفتار چهار جلسه. 1

  .زیادي کشیدند صمیمانه سپاسگزارمعزیز، سعید دهقانی، هادي طباطبایی و مهرداد مهرجو که در نهایی شدن این جستار زحمت 

، ترجمه علیرضا خزاعی، تهران، نشر ملیکان، مکاشفه در باب خرد، استقامت و هنر زیستن 366روزنگار رواقی: 		نقل از: رایان هالیدي، .2
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یی. برخوردار بودند و به گواهیِ آثار و نحوۀ زیس مت روانِ با ت شان، زندگیِ بودند. هر دو از س
 5را چشیده بودند 4»دلمشغولی«و  3»غرقگی«داشتند و  2»خرسندي«و 1»خوشحالی«مشحون از 

اسپینوزا و سپهري در خانوادۀ سنتی بدنیا آمدند و در ابتداي زندگی، بینش و نگرش مذهبیِ 
 سنتی مذهب از عبور خصوص در خود تجربۀ سپهري. گرفتند فاصله آن از بعدها که داشتند	سنتی 

هاي خود او در یکی از یادداشت 6»شک کوچۀ ته تا/ با مذهب پلۀ از رفتم«: کندمی بیان چنیناین را
ه آنکها مذهبی ماندم بیمذهب شوخی سنگینی بود که محیط با من کرد و من سال«گوید: نیز می

  .7»خدایی داشته باشم
اي با اصحاب کنیسه و روابط حسنهپدرِ اسپینوزا هم اعتقادات یهودي قرص و قایمی داشت و 

هیاتیِ هاي یهودي برقرار کرده بود. اما دست سرنوشت، باروخ جوان را به نقد آموزهخاخام هاي ا
یهودي کشاند.هر چند آراء او در ذیل سنت یهودي بدیع، بحث انگیز وغیر ارتدوکس بود و کثیري 

ر چند به سبب طرح این سخنان تکفیر شد و از هم کیشان و هموطنانش پا به پاي او پیش نیامدند؛ ه
باروخ نامش را به بندیکت تغییر داد و مجبورشد صلیب تنهایی خویش را بر دوش کشد و ترك 
هیات طنین  کاشانه کند و کنج عزلت اختیار کند؛ اما ایده ها و سخنانش در درازناي تاریخِ فلسفه و ا

پس از او در رسیدند، از در موافقت و یا مخالفت با  انداز گشت و مؤثر افتاد؛ به نحوي که کسانی که
 :در متن تکفیرنامۀ اسپینوزا می خوانیم. 8او درآمدند و نتوانستند میراثش را نادیده بینگارند

و  خوابدلعنت باد بر او هنگام روز و لعنت باد بر او هنگام شب، لعنت باد بر او هنگامی که می»
و آید، لعنت باد بر اخیزد. لعنت باد بر او هنگامی که به درون میلعنت باد بر او هنگامی کهبر می

 ردم این بر پروردگار		رود، پروردگار او رانبخشاید، شعلۀ خشم و غضب هنگامی که به بیرون می
 ائلقب همه از کامل، نابودي راتا او پروردگار و بکند محو هاآسمان از را او نام پروردگار و باد افکنده

                                                
1 . hedonic happiness 

2  .  eudaimonic happiness 

3. flow 

4. engagement  

ربخانۀ در ط«، نگاه کنید به مقالۀ »دلمشغولی«و » غرقگی« ، »خرسندي« ، »خوشحالی« براي آشنایی با تلقی و روایت نگارنده از مفاهیمِ .  5

  :در لینک زیر» خاك خیام و بیشۀ نور سپهري

https://www.dinonline.com/37746/ 
 »صداي پاي آب«، تهران، نشر طهوري، دفتر هشت کتاب	سهراب سپهري،.  6

  .15 صفحه		، 1380، به کوشش پریدخت سپهري، تهران، فرزان روز، سپهري سهراب از 	هنوز در سفرم: شعرها و یادداشت هاي منتشر نشده. 7

طم  . 8 ل توکلیان،  :اسپینوزا، نگاه کنید بهبراي خواندن روایتی جذاب از زندگی پر ت ، زمستان اندیشه پویا  ، ماهنامۀ»ملحد معصوم« ج

1396. 
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 او هنگوید،ب سخن نوشته به نه و زبان به نه او به کس هیچ که داریممی مقرّر ما		. کند جدا اسرائیل
 ».1اي را از او نخواندف نماند، در چهار ذراعی او نباشد و هیچ نوشتهسق یک زیر او با نکند، اعتنا

حجم خشم و تلخیِ ارباب کنیسه از باروخ جوان در این نوشته کام نمایان است. بخت، یار اسپینوزا 
بود که در همان ایام از سوء قصد یکی از یهودیانِ ساکن آمستردام، گردنش جراحت برداشت و جان 

شت؛ که بازنگ سالم بدر برد. پس از آن، راهی تبعید و غربت نشینی شد و تا آخر عمر به دیار مالوف
 ».یتو در جهان غریبی، غربت چه می کن«

 ف باروخ جوان، به مسائل سیاسی و اجتماعی ورود نکرد و به لحاظ از سوي دیگر، سهراب، بر خ
ف اسپینوزا، نقدهاي پوشیده و طنز آلودي به فقیهان و  سیاسی دچار مشکل نشد. سپهري برخ

اگر بخواهیم . 2صریح و گزندۀ اسپینوزا چندان سنخیتی ندارد پیشگان کرده، سخنانی که با زبانِ سیاست
 املوش با رسد،می نظر به کنیم، مقایسه ایرانی مدرنِ سالکانِ از یکی با		از این حیث، باروخ جوان را 

ت ها دغدغه شاملو. دارد بیشتري قرابت ي اگزیستانسیل پررنگی داشت؛ نسبت به سیاست و تحو
 .و طعم زندان را هم چشیدسیاسی بسیار حساس بود 

 متوجه اص که کرد متهم را سهراب شاملو، بسان و شد خارج انصاف جادۀ از نباید		در عین حال، 
ت  :گویدمی خود هاينوشته از یکی در او. نبوده خود عصر مردمِ اجتماعی و سیاسی مشک

 گرسنه است، کاش نبود. ولیها کنم. روي زمین میلیوندنیا پر از بدي است و من شقایق تماشا می»
 زا گداها و بیمارها و هامرده میان بنارس در هست یادم …کندوجود گرسنگی شقایق را شدیدتر می

 …اتیکم در استسر و بود فاجعه در پایم. بودم شده ارگانیک ستایش دچار قدیمی بناي یک تماشاي
 ».3بزنم حرف روشنی از که اممانده آنقدر تاریکی در

ها کام آگاه است. کند و از احوال آنها گرسنۀ روي زمین و درماندگان اشاره میمیلیون سپهري به
توان پایی در فاجعه داشت، روزگاري اندیشد و برآنست که میبیند و میبا وجود این، طور دیگر می

 .را در تاریکی سپري کرد و در عین حال از روشنایی سخن گفت

  

                                                
  .، ترجمه زهرا حسینیان، تهرانمسئلۀ اسپینوزا	نقل از: اروین یالوم، 1.

ف اسپینوزا، چشید. البته بر خدر میان سالکان سنتی ایرانی، می توان شیخ شهاب سهروردي را با اسپینوزا قیاس کرد. او هم طعم تفکیر را . 2

ست. جهت مشهور ا» شیخ شهید« و » شیخ مقتول« جان سالم بدر نبرد و بدستور فقهاي حلب در نیمه دوم قرن ششم کشته شد؛ از اینرو به 

 :نید بهآشنایی با روایتی از زندگی سهروردي، همچنین ربط و نسبت میان آراء او با سهراب سپهري، سالک مدرن ایرانی، نگاه ک

 .، چاپ شانزدهم1397، تهران، نشر قو، قلعه و قلندر	یحیی یثربی،

، تورنتو، نشر از سهروردي تا سپهري	در		، »جهان سهرودي و سهراب-مفاهمه و منازعه دیروزیان و امروزیان؛ مقایسه زیست« سروش دباغ، 

  .17- 43، صفحات1400سهروردي، 
  25، صفحه هنوز در سفرم.  3
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 ورزيفلسفه

 آید، فراتر رفتن از دوئالیسم دکارتی وی که در فهم فلسفۀ اسپینوزا ضروري به نظر میهایاز آموزه 
است؛ طبیعت گرایی اي که نسبتی با رمانتیسسم  2گراییطبیعت«و برجسته کردنِ  1برکشیدن مونیسم

سفه  عتطبی فیلسوف به که –اي چون فیخته و شیلینگ  آلمانی سدۀ هجدهمی دارد و در آراء ف
 در و رسدمی خودآگاهی نوعی به رفته رفته طبیعت، شلینگ، نزد به. است نمایان ـ است معروف

 :مگی برایان روایت به. آورد سربرمی	 طبیعت و انسان یگانگی ادامه،

شلینگ تصویري ارائه کرد که طبیعت در آن کلّ هستی است و بی وقفه در تحول و تکامل. در آغاز «
است، ولی کم کم در آن حیات پیدا شد و شروع به نشو و نما کرد. چیزي جز مادۀ بی جان نبوده 

 دیگر خنس به و طبیعت شلینگ، باور به …نخست به شکل گیاهان، سپس حیوانات و سرانجام انسان
  ».3شو ونماي آن قابل فهم استن جاريِ مسیر چارچوب در تنها هستی، کل

آراي فلسفیِ اسپنوزا دارد و تداعی کنندۀ هاي آلمانی ریشه در بینیِ رمانتسیستاین نوع جهان
ف دکارتو طبیعت/خداي اوست. اسپینوزا ثنویت دکارتی را نقد می 4خداانگاريهمه«  کرد. وي برخ

کند، سوژه اي که مستقل از ابژه است و اثاثۀ جهان پیرامون، که از سوژه و منِ اندیشنده آغاز می
 و		نشدنی میان سوژه و ابژه برقرار می گردد؛ از منِ اندیشندۀ  برایش به بدل به ابژه می شود و شکافی پر

 »گرایی طبیعت « و انگارد می هستی و طبیعت از بخشی را انسان و کند می عبور دکارتی کوگیتوي
 .کشد می بر را

 و هولدرلینگ جمله از اروپایی هايرمانتیک آثار به		، »هنوز در سفرم«و » اطاق آبی« سپهري نیز در
 ايه اندیشه نسب توانمی پس،. است کرده اشاره بودند، شلینگ نزدیک دوستان از که نووالیس
 بصورت هک مستقیم نحو به نه سهراب،. رساند اروپایی هايرمانتیست به را سپهري گرایانۀ طبیعت

تفکرانِ م هاي آلمانیِ سدۀ هجدهم از اسپینوزا تأثیر پذیرفته و در جرگۀیم از طریق رمانتیستمستق غیر
 .آیدایرانی رمانتیست به حساب می

 :پرداخت» از آبها به بعد«اکنون، در پرتو به نکات فوق، می توان به بررسی فقراتی از شعر  

کرد/ با نبض درخت، نبض فکر می پرنده سمت در …کرد/انسانروزي که دانش لب آب زندگی می«
طم داشت/ انسان/ در زد/ مغلوب شرایط شقایق بود/ مفهوم درشت او می م او ت شط/ در قعر ک

  .»5شدخوابید/ نزدیک طلوع ترس، بیدار/ میمتن عناصر/ می

                                                
1 . monism 

2. naturalism 

   156-157، چاپ چهارم، صفحات 1392، ترجمه حسن کامشاد، تهران، نشر نی، سرگذشت فلسفه	برایان مگی،. ٣

4   . pantheism 

  ما از آبها به بعد«، شعر »ما هیچ، نگاه« ، دفتر هشت کتاب.  5
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زند و نمایان است. نگرشِ در این شعرِ سهراب، درنوردیدنِ فاصله و یگانه شدنِ با طبیعت موج می
زند،  درخت میخوابد و مغلوب شرایط شقایق است و نبضش با نبض انسانی که در متن عناصر می

اسپینوزا در تناسب و سازوار است. به همین سبب، خداي » همه خدا انگاريِ « و » طبیعت گرایی«با 
ي این «سهراب، حالِّ در طبیعت و جهان پیرامون است :  و خدایی که در این نزدیکی است، 

 1بوها/ پاي آن کاج بلند/ روي آگاهی آب/ روي قانون گیاهشب

که در هواي خنک » جذبه اي« هم تنیدگیِ خدا و طبیعت را بر می کشد و از همچنین، سپهري در
 :کوهستان تجربه کرده و پونه هایی که تکان می خورده، پرده بر می گیرد

اندود، و چنان روشن کوه، که شب سرشاري بود/ رود از پاي صنوبرها، تا فراترها رفت/ دره مهتاب«
 و/ تگشبرمی ها سایه./ پیوستمی کوهستان خنک هواي به ،حیات سبز فرصت …خدا پیدا بود./

 ».2ریخت می بهم که هاییجذبه/ خورد، می تکان که هاییپونه/ نسیم راه سر در هنوز،

 :گوید می سخن	 ملکوت و درخت میان نسبت از دیگري، شعر در	سهراب 

 .3شد/ دیدم در چند متري ملکوتمحیرت من با درخت قاطی می»

حیرت با درخت و قرار گرفتن در چند متري ملکوت با دیدن یک درخت، طنین پنتئیستیک قاطی شدن 
» ما هیچ، ما نگاه«از دفتر » هم سطر، هم سپید« و همه خداانگارانۀ پررنگی دارد. این امر در شعر 

 :آشکارتر است

اید/ ام را شنید/ بباید کتاب را بست/ باید بلند شد/ در امتداد وقت قدم زد،/ گل را نگاه کرد،/ ابه«
دوید تا ته بودن/ باید به بوي خاك فنا رفت/ باید به ملتقاي درخت و خدا رسید/ باید نشست/ نزدیک 

 »انبساط/ جایی میان بیخودي و کشف

خودي و کشف دود، میان بیگوید، تا ته بودن میسپهري از بهم رسیدنِ درخت و خدا سخن می
می شود. نگرشی که سخت طنین » شمش اشراق«پر از نشیند و از تماشاي ستاره، خونش می

 .ستگراییِ اسپینوزایی اانگاري و طبیعتکنندۀ یگانهگرایانه و همه خداانگارانه دارد و تداعیطبیعت

 مواجهۀ با متن مقدس

هیاتی سیاسیِ خود مورد خشم اهل کنیسه قرار -اسپینوزا به سبب انتشار آراء شاذّ و نامتعارف ا
پا شناخته در ارو» نقد کتاب مقدس«جنبانِ جنبشی بود که بعدها تحت عنوان گرفت. رویکرد او سلسله

انِ واجد تجارب یامبرشد. اسپینوزا به اقتفاي فارابی و موسی ابن میمون معتقد بود در ادیان ابراهیمی، پ
اند. به تعبیر دیگر، تلقی او از امر وحیانی و وحیانی در سطح قوۀ خیال با مخاطبانِ خود سخن گفته

                                                
  صداي پاي آب«همان، دفتر .  1
 »از روي پلک شب«، شعر »حجم سبز« همان، دفتر .  2

  ».نزدیک دورها« ، شعر »ما هیچ، ما نگاه« همان، دفتر .  3
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فراوردۀ آن که در متن مقدسِ یهودیان ریزش کرده، نامتعارف و غیر راست کیشانه بود. افزون بر این، 
دانست. باروخ جوان پا را فراتر کننده نمی او روایت دین دربارۀ جهان پس از مرگ و معاد را قانع

اگر چه  .1نیز پرداخت» سفر تثنیه« ، از جمله »اسفار خمسه« گذاشت و به نقد تاریخیِ متن مقدس و 
مندي به این موضوع نپرداخته، اما از آن غافل نبوده است. پیشتر مواجهۀ سپهري بطور مشخص و نظام

را، چنانکه » سوره تماشا«و هواي این متون از جمله شعر  او با متن مقدس و سرایش اشعاري در حال
  .2امانگاشته آفرینش تمام نیمه کار 	یونگ آورده، از جنسِ تکمیل

 : سالک مدرن شرقیِ ما، در شعر زیر مستقیما به متون مقدس اشاره کرده 

ي سرم، بالش من انجیل/ بستر من تورات، و زبرپوشم اوستا/ می« یی در خواب:/ بودابینم قرآن با
هاي نیایش رست، من چیدم/ دسته گلی دارم،/ محراب تو دور از دست: او نیلوفر آب/ هر جا گل

، من در پست  »3با

ً مشخص  نحوۀ مواجۀ سپهري با متون مقدس و گشودگی او نسبت بدین متون، در این شعر کام
هیاتی تقریر کنیم، می ت -سفیاست. اگر بخواهیم تلقیِ او از مقولۀ رستگاري را با زبان فل وان چنین ا

و پلورالیسم نجات  4»کثرت گرایی دینی«ظیر فیلسوفانی چون جان هیک، به انگاشت که سهراب، ن
و گروندگان به ادیان مختلف، اعم از ادیان ابراهیمی و ادیان شرقی را به نحو اغلبی  5معتقد است

د و گلهاي نیایش را در میراث ستبرِ برجاي مانده از برخوردار از هدایت می داند و رستگار می انگار
 .آنها جستجو می کند و سراغ می گیرد

 :کندکه متن مقدس هندوان است، یاد می» ودا«از » مسافر«سهراب در دفتر  

آموزند،/ و من مخاطب تنهاي بادهاي جهانم/ و رودهاي جهان رمز پاك محو شدن را/ به من می«
 گرمی دچار/ من که/ را طراوت وزن تمام/ ها »ودا« صبح سرود اي بگذار نم دوش به …فقط به من/

 »گفتارم

 :یاد کرده» ودا«از » سادۀ رنگ«همچنین، در شعر 

                                                
، تورنتو، وزاغربت و غرابت اسپین	، در»اسپینوزا، وحی و متن مقدس« براي بسط بیشتر این مطلب به روایت نگارنده، نگاه کنید به مقالۀ .  1

 .220-207، صفحات 1499نشر سهروردي، 

ین« ، منتشر شده در »سپهريدر هواي یالوم و « نگاه کنید به مقالۀ . 2  :زیر لینک در 	»سایت دین آن
https://www.dinonline.com/37359/  

  شورم را«، شعر »شرق اندوه« ، دفتر هشت کتاب.  3
4   . religious pluralism 

گفتگوي جان هیک با امیر اکرمی و سروش  :جان هیک، به عنوان نمونه، نگاه کنید به مصاحبۀ زیر» کثرت گرایی دینیِ« براي آشنایی با .  5

  .1384، پاییز مدرسه	پناهنده، فصلنامۀدباغ، ترجمه هومن 
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گفت: موسم دلگیري است/ من به او گفتم: زندگانی سیبی است، گاز باید زد با مادرم صبحی می«
خوانم، گاهی نیز/ طرح می می» ودا«خواند/ من بافد، میاش، تور میپوست / زن همسایه در پنجره

 .1»ریزم سنگی، مرغی، ابري

 پرده بر می گیرد. روشن» هشت کتاب« سپهري از انس و الفت خود با متون مقدس، به تفاریق در 
گمارد.  همت است که گشودگیِ سپهري به متون مقدس متفاوت با منش اسپینوزاست که به نقد آن

پاي «  است؛ گاه» تماشا سوره« و  یر لحن و بیان متونِ مقدس، در پی آوردن آیهسپهري گاه، تحت تأث
را به تصویر می کشد و تجربه هاي کبوترانه را مزه » تپش سایه دوست« به پا می کند،» پوش نبوت
 :مزه می کند

د بهار وکند/ چوبدست ما به دوش خپاي پوش ما که از جنس نبوت بود، ما را با نسیمی از زمین می«
برد/ هر یک از ما آسمانی داشت در هر انحناي فکر/ هر تکان دست ما با جنبش یک بال جاودان می

-صورت روي …داد/هاي ما صداي جیک جیک صبح هاي کودکی میخواند/ جیبمجذوب سحر می

 ».2شب شدمی تبخیر ما هاي

» فقه«که در گذریم، به مقولۀ » پاي پوش نبوت« و » سوره تماشا« تمام آفرینش، از تکمیلِ کار نیمه 
 طنزآمیز یزبان با سهراب. نیست مقدس متن با نسبت بی که فقهی رسیم؛می سهراب		جهانِ -در زیست

 :کندمی یاد فقها و فقه از

 3»اي دیدم لبریز سؤالبالین فقیهی نومید، کوزهاي دیدم دور از سبزه/ مسجدي دور از آب/ سر موزه«

رفت/ من قطاري برد و چه سنگین میمن قطاري دیدم، روشنایی می برد/ من قطاري دیدم، فقه می
 .4)دیدم، که سیاست می برد (و چه خالی می رفت

 گیردیک ابر دلم می من به اندازه

 وقتی از پنجره میبینم حوري

   – دختر بالغ همسایه -
 پاي کمیاب ترین نارونِ روي زمین

 5خواندفقه می

تن به اش پاسخ گفترین وظیفهزند. فقیهی که بزرگدر هر سه فقرۀ نقل شده طنزِ پررنگی موج می
یق است، در کار خود مانده و با ناامیدي دست و پنجه نرم می کند؛ واژۀ پرسش هاي شرعی خ

                                                
  »سادۀ رنگ«، شعر »حجم سبز« ، دفتر هشت کتاب.  1
  »تپش سایۀ دوست«همان، شعر .  2
  »صداي پاي آب« ، دفتر هشت کتاب.  3
  همان. 4

  »زنداي آغا«، شعر »حجم سبز«دفتر 	هشت کتاب، . 5
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ت شرعیِ مردم ، تداعی کنندۀ بالین مرگ است. گویی »بالین« فقیهی که عمري در کار پاسخ به سوا
ت عافیت سوزي که پاسخ درخوري براي آنها ندارد، مواجه گشته  بوده، خود نیز با سوا

 که است محوري فقه و مدار شریعت دینداري		است.همچنین، سنگین بودنِ قطار فقه، تداعی کنندۀ 
 . حوري نیز بجاي آنکه مجذوب زیباییگذارد نمی جاي بر سبکبالی و سبکباري براي چندانی مجال

و افسونِ نارون حیاط شود، طعم زیبایی را بچشد و وقتش خوش شود، به سراغ فقه رفته، فقهی که 
 .عبوس است و لگالیسم خشک و غیر منعطف آنرا آکنده است

  
 نیایش 

پینوزا نیایش سپهري و اساز نظر اسپینوزا و سپهري دربارۀ متون مقدس و فقه که درگذریم، به بحث 
چرا از آخرین «و  1»ورزي به معناي یادگیري چگونه مردن است فلسفه«گوید: رسیم. مونتنی میمی

هراسی؟ بیش از روزهاي دیگر در مرگت سهیم نیست. آخرین گام خستگی ات میروز زندگی
 .2کندآورد. تنها خستگی را آشکار مینمی

ایش نی«یابیم؛ سخنانی که از جنس در مکتوبات اسپینوزا می قریب به این دو سخنِ مونتنی را
 در را خود نیایش و خواسته فرد نیایش نوع این در. دارد رواقیون آراي با قرابتی و است		» حکیمانه

رابطۀ علّی و ضروري میان نیایش کردن و تحققِ آن وجود  که دارد عنایت و کنندمی روانه هستی
می زید و نوعی طمأنیه را نصیب » فارغ از امید« ندارد. گویی فرد به وراي امید و ناامیدي رسیده، 

 :برد. وراي شکر و شکایت رفتن، از مقومات این نوع نیایش است. به تعبیر حافظمی

 چه جاي شکر و شکایت ز نقش نیک و بد است

 		3چو بر صحیفۀ هستی رقم نخواهد ماند 

، »نیایش عرفانی«، »محور مخاطبه نیایش«توانیم دریابیم که او از هاي سپهري میبا دقت در سروده
محور، به تعبیر بوبر رابطۀ در نیایش مخاطبه . 4بهره برده است» نیایش حکیمانه« و » نیایش معنوي«

کننده بر این باور است که خداوند سخن او معنا که نیایش تویی با خداوند محوریت دارد؛ بدین-من
 :گویدهایش برآورده می شود. سپهري میشنود و برخی از نیایشرا می

                                                
  .27ترجمۀ افشین خاکباز، تهران، نشر نو با همکاري نشر آسیم، صفحۀ ، تاریخ مختصر اندیشه: راهنماي فلسفیِ زیستن	لوك فري، . 1

  .56، صفحۀ 1390، ترجمه سپیده حبیب، تهران، نشر نی، روان درمانیِ اگزیستانسیل	نقل از: اروین یالوم،. 2
  179، غزل1399، تصحیح: قزوینی و غنی، تهران، ققنوس، دیوان حافظ. 3

، »ایش معنوينی« ، »نیایش حکیمانه« ، »نیایش عارفانه« ، »نیایش مخاطبه محور« از اقسام شش گانۀ نیایش؛  براي آشنایی با روایت نگارنده. 4

 :در لینک زیر» هستۀ پنهان تماشا: تاملی در انواع نیایش« ، نگاه کنید به مقالۀ »نیایش ناواقع گرایانه« و » نیایش آرزومندانه« 
https://www.dinonline.com/38291/  
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ود و ب» من«اي/ لب بود و نیایشی/ اي/ هستی بود و زمزمهتهی بود و نسیمی، سیاهی بود و ستاره«
 .1»یی/ نماز و محرابی»تو«

زند و سپهري با خداي خود به گفتگو نشسته است. او در محور موج میدر این شعر نیایش مخاطبه 
 :گویدجاي دیگري می

رفت ها، حوضشان بی آب است/ باد میتو اگر در تپش باغ خدا را دیدي، همت کن/ و بگو ماهی«
 . 2»رفتمبه سر وقت چنار/ من به سر وقت خدا می

رود و جاي خود ش عرفانی، تخاطب به کنار میزند. در نیایدر این شعر نیز نوعی تخاطب موج می
 :دهد. به تعبیر سپهريرا به سکوت و تماشا و خاموشی می

آنی بود، درها وا شده بود/ برگی نه، شاخی نه، باغ فنا پیدا شده بود/ مرغان مکان خاموش، این «
 .3»خاموش، آن خاموش، خاموشی گویا شده بود

بیند و خاموشی را بهترین ترجمان احوال خود گویی سالک مفارقتی بین خود و ساحت قدسی نمی
نا مواجهۀداند. می  خاموشی و انقطاع جنس از نیرواناي و »نشانبی و رنگبی« قدسیِ ساحت با مو
نت«. اند عرفانی نیایش از دیگري مصادیق بودیسم، در  ، »رنگبی نیایش« ،»خاموشی وا
، تعابیر دیگري در سلوك سهراب اند که از نیایش عرفانیِ او »ۀ پنهان تماشاهست« و »نامیرا 		آرامش«

 رند:گیپرده بر می

رنگ/ از مهرت لبخندي کن، بنشان بر لب ما/ باشد که سرودي خیزد درخورد تاب و نیایش بیما بی«
ردیم، که تهی گ باشد/ بنواز را ما نامیرا، آرامش از کن زخمه …نیوشیدن تو / ما هسته پنهان تماشاییم/

نت خاموشی  .4»آکنده شویم از وا

هان ج-از نیایش مخاطبه محور و نیایش عرفانی که در گذریم، نوبت به نیایش معنوي در زیست
سهراب می رسد. در نیایش معنوي سخن بر سر خاموش شدن هیاهوها و قیل و قالهاي درونی، 

، زندگی کردن در اینجا و اکنون و نصیب بردن آرامش »دن طعم وقتچشی«اطفاي تموجات ذهنی و 
یی، از پیش خود راه افتادن و به پیش خود رسیدن است  .ژرف، خودکاوي و خودپا

 :گویدسپهري می

                                                
  »محراب«، شعر »آوار آفتاب« ، دفترهشت کتاب.  1
 »هاپیغام ماهی«، شعر »حجم سبز« همان، دفتر .  2

   .«بودهی« ، شعر »شرق اندوه« ، دفتر هشت کتاب. 3
  »نیایش« همان، شعر .  4
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 زمین هب پرستو دوش از را دانش بار/ بکنیم خالی و پر ابدیت از را ریه …پشت دانایی اردو بزنیم/«
ر، از پشه، از تابستان/ روي پاي تر باران به بلندي محبت چنا از/ ابر از ستانیم باز را نام/ بگذاریم

 .1»برویم/ در به روي بشر و نور و گیاه و حشره باز کنیم

 :و

گاه زخمی که به پا داشته ام/ زیر و بم هاي زمین را به من آموخته است/ گاه در بستر بیماري من «
 2»ر شده است قطر نارنج، شعاع فانوسحجم گل چند برابر شده است/ و فزون ت

و پر و خالی کردن ریه » رهایی از دانستگی« سهراب در پی اردو زدن پشت دانایی و مزه مزه کردنِ 
از ابدیت و گشودگیِ نسبت به تمامِ جنبندگانِ بر روي کرۀ خاکی است. افزون بر این، زخمی که در 

و  3»توجه آگاهی« و به یاد می آورد و بر میزان  دهدپا رخنه می کند، زیر و بم زمین را نشان می
ارتباط بی واسطه و ژرف با بدن می افزاید. همچنانکه، در بستر بیماري، نگاه من و تو به گل تغییر 
می کند و از منظري بدان می نگریم و چیزهایی در آن می بینیم که در حالت متعارف نمی بینیم. این 

 .است	ر زمرۀ نجواهاي سالک مدرن سخنان از جنس نیایش معنوي و د

 :گویدمی» مسافر«همچنین، سهراب در دفتر 

آید/ و من مخاطب تنهاي بادهاي جهانم/ و رودهاي جهان رمز پاك محو شدن را/ صداي همهمه می«
 سرود اي بگذار من دوش به …هاي دره گنگم/ آموزند،/ فقط به من/ و من مفسر گنجشکبه من می

  4»/ که من/ دچار گرمی گفتارمرا طراوت وزن تمام/ ها»ودا« صبح
نجوا کردن در خلوت و رصد کردن احوال خود و خویشتن را مخاطب بادهاي جهان انگاشتن و 

 .گرمی گفتار را چشیدن ازجنسِ نیایش هاي معنويِ سالک مدرن ماست

 :سپهري نیز به نیکی نمایان است» شب تنهایی خوبِ«نیایش معنوي در شعر 

، ها را بتکانهاي ترا/ چشم تو زینت تاریکی نیست/ پلکزند از دور قدمن، جاده صدا میگوش ک«
 که آنجا در است پارسایی …کفش به پا کن، و بیا/ و بیا تا جایی، که پر ماه به انگشت تو هشدار دهد/

 5»است تر عشق حادثه از که است نگاهی به رسیدن چیز بهترین:/ گفت خواهد ترا

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

3   . mindfulness 

 »مسافر«همان، دفتر .  4

  »شب تنهایی خوب«، شعر »حجم سبز« همان، دفتر .  5
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پس زدن هیاهوها و قیل و قال هاي رهزن و پلک ها را تکاندن و نگاه را از حادثۀ عشق تر کردن 
از خود و هستی را برکشیدن از مقومات نیایش معنوي است که در سلوك سپهري  1سپاسگزاريِ		و 

 .ریزش کرده است

ه نوعی و بنوبت به نیایش حکیمانه می رسد. سهراب به قوانین صلب و سخت طبیعت آگاه است 
کند؛ در عین هر چند سالک مدرن ما نیایش هایش را روانۀ هستی می2تقدیرگراییِ رواقی باور دارد

 :گویدهاي خود میحال توقعِ زیادي براي برآورده شدن آنها ندارد. در یکی از سروده

ج،/ من پر از روم با تا اودانم، سبزه اي را بکنم، خواهم مرد/ میچیزهایی هست که نمیدانم!/ می«
 .3»بال و پرم/ پرم از راه،/ از پل، از رود، از موج،/ پرم از سایۀ برگی در آب

» تغرب«ها کنار آمده و توقع زیادي از دنیا ندارد. در شعر هاي خود آگاه است، با آنسپهري از ندانستن
 :گویدنیز می

تراز بام/ آس«  یاد …مان آبی نیست، روز آبی بود/نیمه شب باید باشد/ دب اکبر آن است، دو وجب با
 قانون به که نکنم کاري باشد من یاد/ درآورم آب از زود آب، در افتدمی که پروانه چه هر باشد من

ي ماه/ هستم تنها باشد من یاد…/بخورد بر زمین  4»است تنهایی سر با

 به		، رنگ و بوي نیایش حکیمانه دارد و از باورِعمیق سهراب »کاري نکنم که به قانون زمین بربخورد« 
 :است نمایان نیز		 »آب پاي صداي « فقرات در امر، این. گیرد می بر پرده هستی قوانین

ت/ و درخو بدانیم اگر کرم نبود، زندگی چیزي کم داشت/ و اگر خنج نبود، لطمه میخورد به قانون «
گشت/ و بدانیم اگر نور نبود، منطق زنده پرواز دگرگون اگر مرگ نبود دست ما در پی چیزي می

ئی بود در اندیشه دریاهامی  5شد/ و بدانیم که پیش از مرجان خ

 و هستی در خللی و داشت کم چیزي نداشت، نور و 	مرجان و مرگ و کرم 	اگر کرۀ خاکی، خنج و
یدار می شد. پذیرش این امور و توسعا آنچه از حوزۀ اختیار ما بیرون پد پیرامونی زندگی و طبیعت

 .است، پذیرشی که در اشعار و مکتوبات سهراب ریزش کرده، با نیایش حکیمانه نسبت وثیقی دارد

» یمانهنیایش حک« و » نیایش معنوي« ، »نیایش عرفانی« ، »نیایش مخاطبه محور« چنانکه آمد، می توان 
هاي اسپینوزا، تا جایی که سراغ گرفته و در می یابم؛ در آثار سپهري سراغ گرفت. دربارۀ نیایشرا 

افزون بر نیایش حکیمانه که ذکرش رفت، نیایش عارفانه و نیایش معنوي در آثارش به چشم می 

                                                
1   . gratitude 

  :براي آشنایی با تقدیرگراییِ رواقی، به عنوان نمونه نگاه کنید به اثر خواندنیِ ذیل. 2
   1393، ترجمه محمود مقدسی، تهران، نشر گمان، در دنیاي امروز، فلسفه اي براي زندگی: رواقی زیستن ویلیام اروین

   »روشنی، من، گل، آب« ، شعر »حجم سبز«، دفتر هشت کتاب. 3
  »غربت«همان، شعر . 4
  »صداي پاي آب«، دفتر هشت کتاب . 5
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 رفانه، بود و امر متعالی را در سکوت تجربه می کرد و نیایش عا»خداانگارهمه«خورد. باروخ جوانِ 
یی، رصد کردنِ احوال درون ،  را می شناخت و می چشید. همچنین، نیایش معنوي که با خود پا

ق« متناسب است و در می رسد؛ در » سلوك افقی« خود کاوي و  . 1اسپینوزا موج می زند»ِ اخ
 ایشنی از مشحون میراثی اند؛ رواقیان نو عداد در که یالوم و سپهري اسپینوزا، چون 		سالکان مدرنی

 .کیمانه و نیایش معنوي دارندح

  
 شاديِ درونی

ه فرد شود کگوید. این مفهوم از شادي وقتی محقق میسخن می» شادي مستمر و برتر«اسپینوزا از  
را  3»آرمیدگی«و  2هاي متعارف در گذردزا رها شود؛ از غم و شادياز قید و بند احساسات مصیبت

در می رسد و تداعی کنندۀ » دل خرم« و به تعبیر خیام » خرسندي « با	مزه مزه کند؛ آرمیدگی اي که 
ناست. اسپینوزا در » اصلِ اصل شادمانی«  ق«به روایت مو  :گویدمی» اخ

ده ورزد، از کسی آزرانسان آزاده از کسی نفرت ندارد، از کسی در خشم نیست، و بر کسی حسد نمی«
} آزاده انسانِ{همه، از مهمتر …روي مستعد عجب نیست دارد، و، به هیچنیست، کسی را خوار نمی

 گردی و خند،عجب، ریش حسد، خشم، نفرت، قبیلِ از حقیقی، معرفت راه سر بر موانعِ…کوشد می
 کند نیکی تواند، می که آنجا تا که، میکوشد سان، بدین و،. بردارد میان از را دست، این از چیزهایی

  .4»شادي و

                                                
 :است آنچه از آن به نیایش معنويِ اسپینوزا تعبیر می کنم، در اثر خواندنی ذیل به نیکی تقریر شده.  1

 1400، ترجمه مصطفی ملکیان، تهران، انتشارات دوستان، روح اسپینوزا: شفاي جان	نیل گراسمن،

  :به تعبیر مولوي.  2

 از غم و شادي نباشد جوش ما

 وز خیال و وهم نبود هوش ما

 حالتی دیگر بود کان نادر است

 تو مشو منکر که حق بس قادرست

3   . ataraxia 

 اخیر دهۀ یک طی که دیگري آثار کنار در 	دیدم و پسندیدم. براي آشنایی با آراء، رواقیون،» عشق به سرنوشت« اثر را در » آرمیدگی« معادل 

 :است درنگ خور در و خواندنی اثر این اند، شده منتشر و برگردانده فارسی به

ویرایش مصطفی ملکیان، تهران، انتشاران ، ترجمه مهدي رضایی، با مقدمه و عشق به سرنوشت: چگونه رواقی باشیم		ماسیمو پیلیوچی،

نا،   .1400سروش مو

 .92، صفحۀ روح اسپینوزا: شفاي جان :	نقل از.  4
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از انسان آزاده اي که مملو از شادي درون است، قرابت زیادي با آرمیدگیِ مد روایت باروخ جوان 
نظرِ رواقیون دارد. انسان آزاده، آزادگی و شاديِ ژرفی را در جان و روان خود تجربه می کند، به صلح 

 .را لمس کرده است» غفلت پاکی« درونی رسیده و از طریق نوازش خود، طمانینۀ عمیق و 

 اديش از گونه این کسب پی در همواره اما		، سخن نگفته، »شادي مستمر و برتر«ه از سپهري اگر چ
 :است »اوج تجربه« جنس از ایکه شادي بوده؛

 من قاتا در 		پشت شیشه تا بخواهب شب/ در اتاق من طینی بود از برخورد انگشتان من با اوج/»
کردند/ خواب روي چشم هایم میهاي کوچک من تا ستاره فکر  لحظه/ آمدمی مقیاس کاهش صداي

 .1»هاي ترنم، جاي پاي دوستکرد/ یک فضاي باز، شنچیزهایی را بنا می

 خانه یرونب اینکه، رغم به سهراب، روایت به. دارد اسپینوزایی »برترِ و مستمر شادي«	این شعر طنینِ 
ج ویکه برخورد انگشتان با اونح به کشیده، کام در را او ژرف آرامشی اما		 فراگرفته؛ سیاهی و شب را

 .کند و فضاي باز و شن هاي ترنم را می بیند و می بویدرا حس می

 :نورنشینی، نوردوستی و نورخواريِ سپهري نیز از همین سنخ است 

راه می بینم در ظلمت، من پر از فانوسم/ من پر از نورم و شن/ و پر از دار و درخت/ پرم از راه، از «
 2»موجپل، از رود، از 

 .3»آشتی خواهم داد / آشنا خواهم کرد/ راه خواهم رفت/ نور خواهم خورد/ دوست خواهم داشت«

در دلم چیزي هست، مثل یک بیشه نور، مثل خواب دم صبح/ و چنان بیتابم که دلم می خواهد بروم «
  4»تا سر کوه، بدوم تا ته دشت

حون از بیشۀ نور است؛ در پی آشنا کردن سهرابی که خود را پر از نور و فانوس می بیند و دلش مش
و آشتی دادن است؛ اوصافی که پس از به محاق بردنِ هیجانات ناسالمی نظیر خشم، حسد و بغض 

 اسپینوزا که در پی فراچنگ آوردنِ شادي درونیِ مستمرّ است، » انسان آزادۀ«در می رسد و با سلوك
 .قرابت زیادي دارد

رنج «و پس زدنِ » رنج رهگشا«شادي درونی، با در آغوش کشیدنِ چنانکه در می یابم، چشیدنِ  
تفکیک قائل شد. درد،   6و رنج 5درد میان باید آنکه، توضیح. رسد می در و است متناسب 		»رهزن

                                                
  ».ورق روشن وقت« ، شعر »حجم سبز« ، دفتر هشت کتاب. 1
  »روشنی، من، گل، آب«همان، شعر . 2
  »و پیامی در راه« ، شعر »حجم سبز« همان، دفتر.  3
  »آغازنداي « همان، شعر . 4

5   . pain 

6   . suffering 
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 و تخفیف راستاي در توان می		. درد پا و درد دندان و درد کمرد مثل دارد، 		سویۀ بدنی و جسمانی
 .به مدد پزشک و دارو کوشید و گامهاي موثر و ملموسی برداشتدهاي جسمانی، در شدن کمینه

مت »رنج رهزن«سویۀ اگزیستانسیل و روانی دارد. » رنج«از سوي دیگر،   ، رنجی است رهزنِ س
و 2 »انکار« 1»نابالغانۀ«روانِ من و تو، و عموما از طریق فعال شدن و بکار بستنِ مکانیسم هاي دفاعیِ 

، وقتی کسی نمی خواهد  3»فرافکنی« نه می کند. مث ن		در روانِ ما   وفیقیت کم یا و رفتاري ضعف ف
فگی حجمِ از کاستن براي کند، اذعان بدان و ببیند 		را اجتماع و بار و کار عرصه در خود  ناآرامیِ و ک

و خودانگاره  4میان خود انگاره فاصله چون واقع، در. کند می استفاده فرافکنی و انکار از خود، روانی
و این وضعیت، برایش هیچ مطلوبیتی ندارد؛ از اینرو دست به فرافکنی و برون  6او زیاد است 5آرمانی

سازي می زند و پاي امورِ دیگر را به میان می کشد تا با وضعیت موجود خود، به درستی مواجه 
تعبیر یونگی، چنین فردي از روبرو شدنِ با  نشود و در پی ترمیم و بهبود سازندۀ آن بر نیاید. به

خود که ناخواستنی و دل آزارند، تن می زند و می گریزد. در مقام تمثیل، این فرد، توپی 		7هايسایه
را با فشار زیر آب نگه داشته تا خود و دیگران آنرا نبیینند؛ کاري که مستلزم صرف انرژيِ روانی 

می برد؛ اما رنجی که مخرب است و پاشان و پریشان کنندۀ بسیار است. در این موقعیت، فرد رنج 
 .روان، نه رنجِ سازنده

 دگیرمی آغوش در را آنها و شود می مواجه خود هايسایه و ضعف نقاط با فرد		از سوي دیگر، وقتی 
 رنج این اما گردد؛ می حزین و مغموم و بردمی رنج چند هر کند، می تجربه را »روان عریانی« و

مت بخشِ قوام و رهگشاست ي ها، فرایندد در آغوش کشیدن سایهچن هر دیگر، تعبیر به. روان س
دردناك، نفس گیر و رنج افزاست، اما بسان خوردن داروي تلخ است و می تواند نتایج نیکویی براي 

مت روان فرد رقم زند و آرمیدگی و شادي درون را به سمتش بکوچاند. از اینرو می توان آ  نراس
ف بر		قلمداد کرد که » رنج رهگشا« جنس مرهم موقت نیست و در سوق دادنِ فرد  از رهزن، رنج خ

 .، اهمیت حیاتی دارد»حال خوب«به » حال بد«از سمت 

                                                
1   . immature defense mechanisms 

2  .  denial 

3 . projection 

4 . self-image 

5 . idealized self-image 

را از روانکاو و رواندرمانگر مشهور نوفرویدي، کارن هورناي وام کرده ام. جهت » خود انگاره آرمانی« و » خود انگاره« تفکیک میان .  6

 :آشنایی با آثار او، به عنوان نمونه، نگاه کنید به

-Schultz, D. P. & Schultz, S. E. (2016). Theories of Personality, Wadsworth, 11th edition. 
7 . shadows 
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، همسایۀ دیوار به دیوار است و در می رسد. »سلوك افقی«و » تنهایی مخلمین«، با »رنج رهگشا«
یی پیشه  سالک مدرنی که رنج رهگشا را می چشد، از تنهایی مخملین برخوردار می گردد و خودپا

انی یمی کند و از پیش خود راه می افتد و به پیش خود می رسد. نحوۀ زیست رواقی اختیار کردن وعر
روانی را تجربه کردن و نیایش معنوي و نیایش حکیمانه را برکشیدن و بکار بستن، از جمله 

 .راهکارهایی است براي تبدیلِ رنج رهزن به رنج رهگشا

گریز و گزیري از داغ دیدن و رنج کشیدن در ». ما آن شقایقیم که با داغ زاده ایم« حافظ می گفت: 
توان جد و جهد ورزید و به قدر وسع، رنجهاي رهزن را به  این هستی نیست. در عین حال، می

مت روانِ بیشتري به ادامه دادن، ادامه داد  .1رنجهاي رهگشا بدل کرد و با س

اسپینوزا و سپهري، هر چه در زندگی پیشتر آمدند، در سلوك معنوي خویش، بیشتر رنج رهزن را 
ی که آرمیدگیِ ژرف، سبکباري، تنهایی مخملین پس زدند و رنج رهگشا را تجربه کردند؛ رنج رهگشای

 .و شاديِ درونی را به ایشان بخشیده بود و همنورد افقهاي دورشان کرده بود

  
 سخن پایانی

شباهت به درونمایۀ آثار اي که صلیب تنهایی خویش را بر دوش کشید، بیزادههاي یهوديآموزه 
شاعر معاصر ایرانی نیست. در این جستار، کوشیدم با پیش چشم قرار دادن تجربۀ زیسته و -نقاش

احوال و آثار دو سالک مدرن، یکی هلندي و دیگري ایرانی، مولفه هایی از سلوك معنوي و 
تانسیلِ آنها را که بکار اینجا و اکنون می آیند، به روایت خود تقریر کنم. در این راستا، ذیلِ اگزیس

 این جهانـ  زیست تطبیق به ،»درونی شادي« و »نیایش« ،»مقدس متن«		، »فلسفه ورزي« چهارمقولۀ 
 ضايف در دیگري و برخاسته یهودي سنت دل از یکی اینکه رغم به. گماردم همت متفکر و سالک دو

می ـ ایرانی از قرابت اندیشه هاي آنها و نگرش شان به جهانِ پیرامون پرده بر  توان می بالیده؛ اس
 .گرفت

                                                
 :به قول مولوي. 1

 زین روش بر اوج انور می روي

   اي برادر گر بر آذر می روي



16 
 

حریم علف «یکی و  1»غربت و غرابت«دم زدن در حال و هوا و فضاي این دو شخصیت جذاب و از 
 رش و نهایی کردندیگري سراغ گرفتن طی سالیانی متمادي، رغبت نگارنده را در نگا 2»هاي قربت

  .این نوشتار دو چندان کرد

                                                
شمسی که سال گذشته توسط  95، صورت منقح درسگفتار پانزده جلسه اي نگارنده در سال »اسپینوزاغربت و غرابت « اشاره به کتاب .  1

 .در کانادا منتشر شد» سهروردي« انتشارات 

جور« و » در سپهر سپهري« اشاره به عنوان یکی از کتابهاي نگارنده در حوزه سپهري پژوهی که پنج سال قبل، پس از .  2 دي فلسفه 

  .در انگلستان انتشار یافت» اچ اند اس«ط انتشارات ، توس»سپهري


