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 1؛آب در یک قدمی است
  تلهاکهارت سپهري و  سهراب روایتبه   در اینجا و اکنون زندگیِ 
  

ین، روز چهارشنبه، مورخ: سایت دین :منبع   20/12/99آن
  

  مقدمه
م و در نوسااست که با شاعر و نقاش بلندآوازه کاشانی م قریب به سی سال
خرسندم  .ام او تامل کرده هاي او و زیست جهان معنويِباب اشعار و نقاشی

تی اسناظر به  ام، کردهمنتشر طی ده سال اخیر چند مجلد از آثاري که  ت مقا
  ام.  که درباره شعر و عرفان سپهري نوشته

ارت اکه«و دیگري  »سپهري«یکی  .این فصل دو شخصیت محوري داریم در
ساکن ونکوور  در حال حاضرو انسان معنوي معاصر که  سالک مدرن ؛2»تله

م کوشاست. در این مبحث میاثر مهم از ایشان منتشر شده چند ؛کانادا است
ا ر این دو انسان معنوي و سالک مدرنآثار میان  مضمونی و محتوایی قرابت

ر باب م و خصوصا دو سپهري بیان کن تلهو اشعار اکهارت  با استشهاد به آثار
  . توضیح دهمجا و اکنون زندگی در این قوله يم

به دنیا آمد و از سال  1307قدر بگویم که در سال  در مورد سپهري همین
که بر اثر بیماري سرطان خون  1359به سرایش شعر مشغول گشت تا  1330

                                            
کتاب قرارست بهار سال آینده منتشر شود. از ». از سهروردي تا سپهري«فصلی از کتاب در دست تهیه  .1

دي زحمت زیا این جستار طباطبایی، سروش علوي و مریم هراتیان که در نهایی شدنِهادي عباس اعتزازیان،
 کشیدند، صمیمانه سپاسگزارم.

2.  Eckhart Tolle 

صلِاکهارت   .م در آلمان 1948فوریه  16کانادایی متولد  تله نویسنده و معلم آلمانی ا
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شاعري او بالغ  دوراندر بیمارستان پارس تهران روي در نقاب خاك کشید. 
 »هتلاولریش « شکه نام اصلی ا تلهاکهارت  و اما سال به درازا انجامید. 27بر 

اي که بعدها به عارف و متکلم  ظاهرا به سبب علقه ،است 1948است. متولد 
نام کوچک خود  ،پیدا کرده 1»مایستر اکهارت«لمانی قرن چهاردهم آمشهور 

 ومتعالی  است. کسی که راجع به درك ما از امر را به اکهارت تغییر داده
به  ،ا کردپیدمشکل بود و با کلیسا  متعارفی در آن ایام گفته ناخداوند نکات 

ه در ک مایسترهاي  حوي که مجبور شد از کلیسا بیرون بیاید. یکی از ایدهن
که خدا این .است 2»سلبِ سلب« ،است شده متون فلسفی هم به بحث گذاشته

سمت و سوي تنزیهی و سلبی دارد و ما کما هوحقه به نحو ایجابی راجع به 
ن تنزیهی به روایت ابتوانیم سخن بگوییم. این ایده اکهارت با خداي او نمی
می به بحث گذاشتهچنان عربی  یاديز ، شباهتشده که در سنت عرفان اس
   3.دارد
اي پس از دوره ،نقل کرده اکهارتکه خود سالگی چنان 29در سن  

شود سبب میو  آیدپدید می ويتبدیل مزاجی در  ،افسردگی و تیرگی روحی
 چند صباحی در اسپانیا زندگی کردهگویا که مشی کنونی خود را اختیار کند. 

بعد از  .کندادبیات تحصیل می رشته جا درآید و در آنبعد به انگلستان می و
تی  رفتنِگ موقعیت در کهاین وجود با ،آیدکه در او پدید می درونی این تحو
 وکند و به خودکاوي اما آن را رها می ،بودهدانشگاه کمبریج  از اسکالرشیپی

                                            
1. Meister Eckhart 

 1260 - 1327فیلسوف، عارف و شاعر آلمانی  مایستر اکهارت

2. negation of negation  
 م.هتوضیح درا از اولریش به اکهارت  تلهنام کوچک تغییرِ این را گفتم تا وجه تسمیه  . 3
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یی ت درازام .پردازدمی خودپا کتاب مهم و  چند ،آهنگ حصل این تحو
وه بر این دو اثر . 2»زمینی نو« و 1»نیروي حال«  ، از جملهتاثیرگذار بوده ع

این که قیاس بین اکهارت  سرّ. است سمینارهاي متعددي را برگزار کردهوي 
میان  کههاي مضمونی است  ام به سبب قرابتو سپهري را انتخاب کرده تله

   3.امآثار این دو انسان معنوي دیده
 و ندارد سالکجا و اکنون اختصاصی به این دو قصه زندگی کردن در این

سیک از  از دغدغه نا 5و کنفسیوس 4ئوتسههاي عرفاي ک - هم بوده... تا مو

  ی گوید:م مثنوي که در نامو است.
  الوقت باشد اي رفیق صوفی ابن

  از شرط طریق ت فردا گفتنسین
  تو مگر خود مرد صوفی نیستی

  یـزد نیستـرد را از نسیه خیــم
  

 الوقت از نهد. ابن الوقتی انگشت تاکید میگوید و بر ابنهمین را می
در  ،اخیر معناي مذمومی پیدا کرده دهه هايدر  هرچندکه است  فاهیمیم

یعنی فرزند وقت  ؛اکنون زندگی کردن استجا و ایندر معناي لسان قدما به 
                                            

1. The power of Now 

2.  A New Earth 

است. بخشی از اشعار سپهري زیر نظر آثار سپهري را نخوانده تلهبه احتمال قریب به یقین اکهارت  .3
داریوش شایگان به فرانسوي روان و زیبایی ترجمه شده، اما در زبان انگلیسی ظاهرا چنین اتفاقی نیفتاده و 

است. ظاهرا در میان بزرگان ایرانی تنها به مولوي ارجاع داده و آثار وي را ارجاعی به وي نداده تلهاکهارت 
 است. مطالعه کرده

 ق م 604تا  524فیلسوف چینی و بنیان گذار آیین تائو  ه،ئوتس . 2

 ق م 551تا  479 ز،فیلسوف چینی، معلم و نظریه پردا کنفسیوس . 3
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 .جا و اکنونیعنی دقیقا این، بلکه . زمان نه به معناي ساعتبودنو زمان خود 
 از دست ي زید و آتش در گذشتهیعنی لحظات و آناتی که شخص در آن می

  :گفتحافظ هم که می معناست. دینوقت ب ؛زندرفته و آینده نیامده می
        هر وقت خوش که دست دهد مغتنم شمار 

  کس را وقوف نیست که انجام کار چیست؟
        دار ی است هوشـر بسته به مویـوند عمـپی

  ؟م روزگار چیستـاش غـویش بـخوار خغم
  

الوقتی ابنهمین معنا از زندگی کردن در اینجا و اکنون را مراد می کرد. 
 افتهی منفی ايبعدها تطور معنایی پیدا کرده و در روزگار کنونی بار معنایی 

لالمثل در نوشته است. فی نویسندگان  برخی دیگر ازو  احمد آل هاي ج
الوقت را به معناي  هرهري مذهب و بوقلمون صفت  بینید که ابنمعاصر می

یش أر ،کسی که عضو حزب باد است .برندو دمدمی مزاج بودن به کار می
الوقت  بنا . این معناي کنونیِکند، تغییر میکندبسته به منافعی که اقتضا می

ه ک يتعبیر ؛ همان، معناي دیگري را از آن مراد می کردندگذشتگان است. اما
   :آورده »صداي پاي آب«دفتر سپهري در 

  زندگی تر شدن پی در پی 
  چه اکنون است. حوضتنی کردن در  زندگی آب

گوید و سخن می »دل دیگر«مولوي وقتی راجع به  ،»دیوان شمس«در  
 به همین معناي ،کندنوعی آتش زدن در پشیمانی و پریشانی را توصیه می

  : در حال اشاره دارد زندگی کردنِ
      امدـوشترم نیـو خـودم ز تـازمــهمه را بی
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  چو فروشدم به دریا چو تو گوهرم نیامد
      دمـم چشیـزار خـها گشودم ز هر خنبـس

  چو شراب سرکش تو به لب و سرم نیامد
      نه عجب که در رخ من گل و یاسمن بخندد

  که سمن بري لطیفی چو تو در برم نیامد
      ود را دو سه روز ترك گفتمـراد خـز پیت م

  چه مراد ماند از آن پس که میسرم نیامد
      دل رـکبوت مـز تنامت ـوي بـرید سـو پـچ

  امدـکبوترم نی به فغان شدم چو بلبل که
      انـو و آن دل پشیمـان تـبرو اي تن پریش

  امدـم دل دیگرم نیـا نرستـکه ز هر دو ت
  

آید؟ وقتی شخص آتش در پریشانی و به دست می چه وقتدیگر  دلِ 
ا آن ب هایی است که مولفهترین مهمپریشانی و پشیمانی از  ؟پشیمانی بزند

ز مصادیق ا ،استفاده کنیم تلهت از تعابیر اکهاراگر کنیم. دست و پنجه نرم می
پشیمانی راجع  1.افتداي به جان ما می است که بسان خوره »هاي ذهنیبازي«

 ،ایم. حسرت راجع به اموري که محقق شده ایم و نکردهبه کارهایی که کرده
 ع. خیلی از مواقاست و به دست نیامدهایم  راجع به انتظاري که از خود داشته

پریشان احوال  ،داد رخ خواهداحتما  چه رخ داده یا از آن  ممکن است

                                            
بودا، بازیهاي  «براي بسط بیشتر این مطلب به روایت نگارنده، مراجعه کنید به فایل سخنرانیِ دو قسمتیِ  .1

  ، در لینک زیر: »ذهنی و شکوفایی معنوي
http://soroushdabagh.ir/lecture_f.htm 
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چه که از دست رفته یا محقق شده پشیمان باشیم. مولوي باشیم. نسبت به آن
جا و اکنون زندگی کردن در ایناز دل دیگر که عبارت است  زمانی :گویدمی

ته کار که الب ،شخص آتش در پشیمانی و پریشانی بزندآید که به دست می
جا و اکنون کار سختی است. اگر کار زندگی کردن در این است. توسعاً یسخت
اي بود که نیاز به این همه گفتگو و تامل نداشت. اما مسیر را او این چنین ساده

 تآتش زدن در پشیمانی و پریشانی، تا دل دیگر به دس :دهدبه ما نشان می
غم اموري که : گویدمی ،آید. حافظ هم این را به نحو دیگري توضیح داده

  : ندارد سودي که خورم ،توانی بکنی ها نمیچندان کاري براي آن
      بشنو این نکته که خود را ز غم آزاده کنی

  خون خوري گر طلب روزي ننهاده کنی
مـآخ       دـی شـران خواهـوزه گـر گل کـر ا

  ن که پر از باده کنیـو کـر سبـا فکـحالی
  

 دخل و تصرف و تغییري در آنها ایجاد کرد. تواندر باب اموري که نمی
ن جا به دنیا آمدهمث چرا هوش بهر من این ا ام؟ چرا مادر  ست؟ چرا من ف

 یتوانی کاري کن اموري که نمی بارهگوید دراند؟... میافراد بوده بهمانو پدرم 
و طلبِ روزي ننهاده  ها را نخوردست کم غم آنو وضعیت را تغییر دهی، 

ا و جتا بدانیم که پرداختن به این کردمبه مولوي و حافظ  یاستشهادات .نکن
  است. اکنون در میان ما سابقه داشته

از این بحث و به اقتفاي آن سپهري   تلهکه روایت اکهارت حال براي این
ی مجا و اکنون نکاتی را توضیح ابتدائا راجع به زمان و این ،را بهتر دریابیم

کنم، می را از یکدیگر تفکیک  »زمان«دهم و چهار تلقی و روایت از مفهوم 
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از این  تلهروایت اکهارت  فهم بهترِ براي »زمینی نو«بعد فقراتی را از کتاب 
 اینکه موید  پرداختخواهم  باشعاري از سهرابه  سپس .می خوانم مقوله

  معناست. 
جع به تا وقتی را ،غریبی است مفهومِ ،مفهوم زمان :گفتسنت آگوستین می

نم کدانم زمان یعنی چه؟ یا دست کم فکر میام کمابیش می آن سخن نگفته
خواهم راجع به آن سخن که میدانم زمان چیست؟ اما به مجرد اینکه می

من  و دیریابی زمان برانگار فراریت و سیالیت  ،بگویم و بحث دقیق بکنم
تی مثل زمان و مکان که اذهان فیلسوفان و متفکران هویدا می شود. مقو

ت ساده ، متعددي را طی قرون متمادي به خود مشغول کرده . اي نیستندمقو
بریم. در ها را مثل نقل و نبات در مکالمات روزمره به کار میهرچند ما آن

ن مساله را روش صعوبت کوشم قدرياما می ،جا بناي بحث فلسفی ندارماین
اهیم چندان این مف ،شودچه که ابتدائا به ذهن متبادر میکنم تا ببینیم به رغم آن

دانیم در چه موردي میو مند است  همه تجربیات ما زمان هم ساده نیستند.
ع داریم مث هفته ما راجع به زمان کنیم.صحبت می هاي مشخص بیشتر اط

ها مصادیق مفهوم از ظهر روز چهارشنبه... این بعد 7سه ماه آینده، ساعت بعد، 
 شناسیم. اما در مورد خود مفهومِها را میهاي متعددي که آنیا زمان اند زمان

توان گفت. توضیح دهیم چه می timeچطور؟ اگر قرار باشد راجع به  »زمان«
و  Clock از دو واژه، گوییموقتی راجع به زمان به معناي ساعت سخن می

hour قات ا شما . مث من باستفاده می کنیم براي قرار گذاشتن و تنظیم م
اجتماعی  امور . تمامِزمان قراردادي است ،صبح وعده دارم. این 9فردا ساعت 

بر این اساس تنظیم نیز تقویم را  .کندزمان تبعیت میاز ما از همین معناي 
انی امور انس ،ن است که اگر از میان رخت بربندداین یک مفهوم از زما کنند.می
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ین کنیم. اروزمره را تنظیم می هايکار ، بر همین سیاق .مختلّ می شود بالمره
  دستی از زمان.  معناي عرفی و دم ؛یک معناي از زمان است

تلقی خطی « آنرا ست که در متون علمی فلسفی،همعناي دیگري از زمان 
 است که عقربه اي هاي همین ساعت ،اند. این معناي دومنام نهاده 2»از زمان
زمان ارتباط وثیقی با مسافت و سرعت دارد. یعنی براساس  ،معنا دینداریم. ب

، یک گوییم یک ثانیهمث می ،کندسرعت حرکت عقربه و مسافتی که طی می
دقیقه... این تلقی خطی از زمان است. کسانی که فیزیک جدید و علوم مهندسی 

 هایی دارد. ایمانوئل کانت دانند تلقی خطی از زمان چه مولفهاند، میخوانده
معطوف به همین معناي از زمان مباحث » نقد عقل محض« سازِ دوران در کتابِ

چشمی  به  گوشه . او در صورتبندي آراي خویش، کردخود را تقریر می
  هم داشت. مکانیک نیوتنی

هري و سپ تلهتوان گفت بحث اکهارت می رسیم کهزمان می به معناي سومِ
شناختی عبارت شناختی. زمان روانروان زمانِ یعنی ،شودآغاز میجا از این

 نا کهبه این معاست از تامل درآینده مطلوب نیامده و یا گذشته از دست رفته. 
 به عینیتلزوما امري  و شخص در ذهن و ضمیرش با مقوله زمان درگیر است

جا حضور دارم ولی ذهنم در گذشته سیر ست. مث من در ایننی شده درآمده
 هایی ها و تلخی کنم. حسرتسال پیش خود را مرور می ن پنج کند. دورامی

که  ايکنم یا در آیندهسیر می ،یا در گذشته سپري شده ؛ امکه تجربه کرده
معطوف کثیري بدان معناي سوم از زمان است که اذهان  ،است. این نیامده
نا آوردمکه از  را» دل دیگر«. قصه است  توان گفت با مقوله زمانِمی ،مو

                                            
2. linear account of time  
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- یعنی زمانی که دقایقی و حتی روزهایی ذهن ؛است شناختی گره خوردهروان

  .کندشود و ما را در چنبره خود احاطه مین میدامان معطوف ب
با تفکیک  تلهاکهارت  در نگاهزمان حال است. زمان حال  ،معناي چهارم

کر شود که شخص از تفوقتی محقق میو  آیدمیان تفکر و آگاهی به دست می
اصله ف است و متضمنِعبور کند و آگاهی را که با بیداري باطنی عجین شده

 دیرته الب. اگر این اتفاق بیفتد که ، فراچنگ آورداست گرفتن از ذهن و خود
د ، می تواني ذهنی فراتر برودهافرد بتواند از ذهن و خود و بازيو یاب است 

  کند.  تجربهرا   »زندگی در حال«
 تله اکهارت »زمین جدید«احتیاج به توضیح دارد. فقراتی از کتاب امر  این 
هاي ذهنی بازي ؟کندمراد می امر از اینرا آورم تا ببینیم او چه معنایی میرا 

آید. که در ذهن ما پدید می 3و افکار منفی اي ها گرفت و گیرعبارت است از 
تی که ما در خلوت می بسیاري چه راجع به خودمان چه راجع  ،کنیماز تام

کند یبر آن تاکید م تله. یکی از نکاتی که اکهارت ، از این قرار استبه دیگران
- چه ما میگوید به رغم آنمی . او است 5»آگاهی«و  4»تفکر«تفاوت میان 

یعنی ، کندو ذهن خیلی از مواقع با ما دشمنی می هاي ذهنیبازي ،پنداریم
اما با ما بیگانه  ،کنیم از جنس ما استکه فکر میبه رغم این، یا خود 6ایگو
آموزه محوري اکهارت  خورد.مانند اسیدي است که از درون فرد را می ؛است

ئما با دا فرداگر  . به نزد او،تفکر و آگاهی تفکیک میان عبارت است از تله

                                            
3. negative thoughts 

4. thinking 

5. consciousness 

6. ego 
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حضور در کائنات و جهان  د، درگیر باش» تفکر« و هاي ذهنی ود و بازيخ
شخص  باطنی، هاي تجربه براي تحققِ برخی از . ددهپیرامون را از دست می

لذا  .لمس و تجربه کند تا آنها را ،هاي ذهنی را به محاق بردایگو و بازيباید 
 هايتا از بازيشود که فرد به خود کمک کند محقق میاین تجارب وقتی 

 را »ورحض« هر از گاهی بتواند ، تا فاصله بگیرد، حتی المقدور ذهنی و ایگو 
ز آگاهی جدایی تفکر ا فرایند کنم تاتجربه کند. به فقراتی از کتاب اشاره می

که با  7»نذمرشد «راجع به یک  م. در کتابیرا دریاب تلهبه روایت اکهارت 
کند. در باب قصه کردند صحبت میطی میشاگردان خود مسیري را یکی از 

present  وwaking بیداري و حضور را  ،که عنوان فرعی این کتاب است
ین معنا فائق آمدن. دب »نفس«و  8»خود«و  »هاي ذهنیبازي«تجربه کردن و بر 

  گوید: می
اگر شما همه زندگی بیداري خود را به نارضایتی، نگرانی، اضطراب، «

 ل نرفتههاي دیگر تحلیکنید یا بر اثر وضعیتناامیدي سپري نمیافسردگی و 
اگر شما قادر هستید از چیزهایی مثل گوش کردن به صداي باران یا باد  ،اید

- توانید زیبایی ابرها را که بر پهنه آسمان حرکت میاگر شما می ،لذت ببرید

ببینید یا بدون احساس تنهایی یا نیاز به یک محرك ذهنی یا سرگرمی  ،کنند
آدم  شوید با یکاگر شما ناگهان متوجه می ،اوقاتی را در تنهایی سپري کنید

زي که از آن آقا یا خانم چیبدون آن ،کنیدصادقانه رفتار میو غریبه با مهربانی 

                                            
را می توان مراقبه اي یا مدیتیشن ناظر  ذنمکتبی در مذهب بودایی است که در چین پدید آمده.  Zen ذن .7

یه دانست. شاهد بودن بر محیط و تمام حواس، ناظر بودن  ر ذهن، آگاهی بر تمام اجزاء بدن و ببر چهار 
   تنفس و ریتم و آهنگ آن و دم و بازدم.توجه به 

8. self 
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میانه آن  کوچک دربخواهید به این معنی است که فضاي درون شما هرچند 
 موقعی .است شده گشوده ،که همان ذهن انسانی است ،وقفه فکرجریان بی

افتد حسی از تندرستی و آرامش هرچند جزیی، به فرد که چنین اتفاقی می
رضایت تا  اي و نامشهود نادهد. شدت این حالت از حس زمینهدست می

» سعادت وجود«یعنی  ،نامندمی 9»آناندا«چه فرزانگان باستانی هند آن را آن
  ». متفاوت است

چند صباحی شخص تماشاگر اگر سالک، به جاي بازیگري  از منظر تله، 
نینه و انوعی طم ، می تواند هاي ذهنی خود باشدرفتار و سکنات و بازي

. چشدبرآنرا ب بمترتّ نیکويِ و نتایج خود تجربه کند و آثاردر درونِ  آرامش را
 رامورظواهتنها به   مایکه عادت کردهگونه نیستیم به دلیل ایناما عموم ما این

   .متوجه کنی
ه مقوله برد تفطن یافتن بکار میبه تلهبه تعبیري که در جاي دیگري اکهارت 

»ما می .نوازي است ، امر روح»دنوب لذتسخن بگوییم.  ،بودن توانیم از لذت
خود در این هستی لذت ببرد. به عنوان مثال در  تواند از بودنِشخص می

ا لذت بردن از مصاحبت ب ،قدرشناسی از چیزهاي ساده ،توانایی دیدن زیبایی
قهدیگر خود یا ارتباط برقرار کردن با مردم  ترك عنصري مش ،با مهربانی و ع

حس رضایت آرامش و سرزندگی است که  ،مشترك مولفهوجود دارد. این 
ادامه  . درباشدپس زمینه نامرئی بوده و بدون آن این تجارب مقدور نمی

  گوید: می

                                            
به  Satcitanandaسکوت سرور انگیز درونی است که از کلمه ي سات چیت آناندا  Ananda آناندا  .9

  معنی هستی یا حقیقت آگاهی و سرور است.
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بسیاري از شاعران و فرزانگان طی اعصار مختلف خوشبختی واقعی را «
که در چیزهاي ساده و به نظر  نامممی »بودن لذت«من آن را  .اندمشاهده کرده

ه کقرار خود براي آنشود. بیشتر مردم در جستجوي بیت میاهمیت یاف کم
ه ک دهنداهمیت را از دست می مدام چیزهاي کم ،مهم برایشان بیفتد یاتفاق

ي ادر لحظه »نیچه«اهمیت نباشند. فیلسوف بزرگ  ممکن است اص هم کم
براي احساس خوشبختی چه : «نادر از خاموشی عمق وجود خود نوشت

کند. چیزهاي خیلی کوچک، چیزهاي خیلی جزئی، کفایت میچیزهاي کمی 
 ،اهیک نگ ،یک نسیم ،یک نفس ،ترین چیزها، خش خش یک مارمولک سبک

ه آورد. خاموش باشید و بترین چیز بیشترین خوشبختی را به ارمغان میکم
  . »درون خود گوش فرادهیدنداي 

ا شود یجدا می ،وقتی که تفکر از آگاهی؛ است تلهاین بخشی از روایت 
 تلهچنین آثار و نتایجی از منظر اکهارت  ،شودروند جدا شدنش محقق می

کند یتفطن پیدا م نفس و مشخصاً خوددارد. وقتی که شخص نسبت به ذهن و 
  شود. این امور محقق می ،خواهد حضور را تجربه کندو می

رین ت بیهش« عبارتست از اینکه: مایستر اکهارتیکی از ایده هاي محوريِ 
 .ستا اي سنجانه سخن محققانه و نکته. »سکوت است ،چیز به خداوند

ه سکوتی ک -البته از جنس سکوت درونی ،هم به قصه سکوت تلهکهارت ا
   کشد.کند و آن را برمیاشاره می -توام است با آرام شدن تموجات ذهنی

یالوگ بخشی از د ،در باب تفکر و حضور و بیداري را تجربه کردنخوبست 
مفهوم  تله.  مرور کنیم تلهرا با شاگرد خود به روایت اکهارت  »ذنمرشد «

ودن ب و بیداري و لذت حضورجا براي به تصویر کشیدن مقوله سکوت را این
  : کشد می بر
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 ،ودر حین سکوت به همراه یکی از شاگردان خود خاموش ذنیک مرشد «
موقعی که آنان به یک درخت سرو  .ندرفتاز یک مسیر کوهستانی با می

زیر سایه آن نشستند تا خوراکی ساده که شامل کمی برنج و  ،کهنسال رسیدند
پس از ناهار شاگرد که کاهن جوانی بود و هنوز  .را میل کنند بود هاسبزي

د من مرش«بود، سکوت را شکست و از مرشد پرسید:  را نیافته ذن کلید سرِّ
کرد که چگونه وارد شوم؟ او البته در این باره سوال میمی ذنچگونه وارد 

باشد. مرشد خاموش ماند. تقریبا می »ذن«بشود که همان  »خودآگاه«وضعیت 
واست خاو می .دقیقه گذشت در حالی که مرید مضطربانه منتظر پاسخی بود 5

آیا تو صداي نهر « :که ناگهان مرشد سخن گفت ،پرسشی دیگر بپرسد
تار گرفمرید از نهر کوهستان آگاه نبود. او به شدت  »شنوي؟ن را میکوهستا

 چنان که به صداي نهر گوش فرااکنون هم !بود ذنمفهوم  و نگران معناو 
سپس تفکرش به  ،ابتدا او چیزي نشنید .صدایش آرام شد ذهن پر ،دادمی

 کوچکی رابدل شد و ناگهان او زمزمه آهسته نهر اي  افزایش یافتههشیاري 
د انگشت . مرش»توانم آن را بشنومبله اکنون می: «به فاصله دور شنید. وي گفت

 ،خود را با برد و با نگاهی که به لحاظی هم خشمگین و هم مهربان بود
بود. این نخستین جرقه  مرید متحیر مانده !»شو ذنجا وارد حیطه از آن« :گفت

ود. را شناخته ب ذنچه بود،  ذنکه این بینی او بود. او بدون دانستن از روشن
آنها در سکوت سفرشان را ادامه دادند. شاگرد از شور و سرزندگی جهان 

ر که باکرد مثل آنچیزي را طوري تجربه می بود. او هر اطرافش به وجد آمده
رفت خاموشی هشیارانه دوباره  اولش است. به تدریج او دوباره به فکر فرو

سروصداي ذهنی داد و مدتی نپایید که او دوباره پرسشی دیگر جایش را به 
اگر من قادر نبودم  ،کردمداشت. وي گفت استاد من راجع به چیزي فکر می
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 توقف کرد به اواستاد  گفتید؟وهستان را بشنوم شما چه میصداي نهر ک
  ».شو ذناز آنجا وارد حیطه  :و گفتانگشتش را با برد نگریست 

تفاوت  همبراي ف استخوبی  توضیح، کتاب گنجانده در تلهاین حکایتی که 
اطفا و خاموش شدن  ؛ آمدهنیز آیین هندو  تونمدر  و تفکر کهمیان آگاهی 

رد به ف دتوانمی ،تموجات ذهنی و از مقام بازیگري به تماشاگري وارد شدن
معناي مهمی  این .و تجربه کندلمس  ،کمک کند که حضور و بیداري را حس

جا و اکنون و زندگی کردن در این »دنوب لذت«از مقوله  تلهت که اکهارت اس
 ارتباط وثیقی دارد با خاموش شدنِو  کندمراد می یا زندگی کردن در حال

زمان رهیدن و رستن و مفهوم تموجات ذهنی و از آن سه معناي نخست از 
  را مزه مزه کردن و چشیدن.معناي چهارم 
ه زندگی کنم کاز اشعار سپهري اشاره می برخیویم. به برسپهري  به سروقت
ست. ا به تصویر کشیده چشیدنرا  حضورجا و اکنون و بیداري و کردن در این

روشن شود، زیستنِ در  تا کنمذکر میرا  ي چنداشعار ،از دفاتر مختلف او
از سهراب بوده است  اینجا و اکنون، از جمله دلمشغولی هاي درازآهنگ .

  :امردهرا انتخاب ک  »حجم سبز«از دفتر  »به باغ همسفران«ر عش ،دفاتر انتهایی
  .صدا کن مرا

  .صداي تو خوب است
  صداي تو سبزینه آن گیاه عجیبی است

  .رویدکه در انتهاي صمیمیت حزن می
  در ابعاد این عصر خاموش

  .ترم در متن ادارك یک کوچه تنها ،من از طعم تصنیف
  چه اندازه تنهایی من بزرگ است.  ،برایت بگویمبیا تا 
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   .کردبینی نمیو تنهایی من شبیخون حجم تو را پیش
  .و خاصیت عشق این است

  ،کسی نیست
  آن وقت ، بیا زندگی را بدزدیم

  .میان دو دیدار قسمت کنیم
  .بیا با هم از حالت سنگ چیزي بفهمیم

  .بیا زودتر چیزها را ببینیم
  فواره در صفحه ساعت حوضهاي عقربک  ،ببین

  زمان را به گردي بدل می کنند.
  .ام بیا آب شو مثل یک واژه در سطر خاموشی

  .جرم نورانی عشق را ،بیا ذوب کن در کف دست من
  

ی نسبتاین امر  ؛گوید بیا با هم از حالت سنگ چیزي بفهمیممی سهراب
هر صداي ن :به شاگرد خود کرد ذناي که آن مرشد و آن استاد  دارد با  توصیه

ف آمدکوهستان را می عادت عمل کردن و در همه اموري که  شنوي؟ خ
از  ،بنگردبه نحو دیگري ، دها آشنایی دارها نظر کرده و با آنشخص درآن

گوید بیا زودتر چیزها را می 1.ها و مقومات زندگی کردن در حال است مولفه

                                            
حوزه  در» ذهن آگاهی«  دربارهبا عنایت به ادبیاتی که  ،»سپهري هشت کتابذهن آگاهی در « در مقاله  .1
مت روان« ام. و زندگیِ در حال به روایت سپهري پرداخته» غفلت پاك« دهه هاي اخیر شکل گرفته، به در» س

  نگاه کنید به: 
    ، فصل آخر. 1398، تورنتو، نشر سهروردي، نبض خیس صبح: سالک مدرن شرقیسروش دباغ، 
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ها ا آنمواجهه ب ،دم دستی بودن فرط هست که ازرا ببینیم. یعنی خیلی از امور 
   :استبدل به عادات ذهنی ما شده

  .بیا با هم از حالت سنگ چیزي بفهمیم
  هاي فواره در صفحه ساعت حوض عقربک ،ببین

  زمان را به گردي بدل می کنند.
 ،ردهعبور ک »زمان«معنا از  سه از سپهري آمد، که  اي بندي مطابق با تقسیم

  .ا و اکنون استنجایرسیده که از سنخِ دم زدنِ در  زمانی که و به 
  :  »نداي آغاز« ؛است شعر دوم نیز از همین دفتر اختیار شده

  هایم کو، کفش
  سهراب؟ :چه کسی بود صدا زد

  .آشنا بود صدا مثل هوا با تن برگ
   .مادرم در خواب است

  .و شاید همه مردم شهر ،و منوچهر و پروانه
  :آیدهجرت میبوي 

هاست.  ر چلچلهبالش من پر آواز پ  
  صبح خواهد شد

  و به این کاسه آب 
  کرد. آسمان هجرت خواهد

  .باید امشب بروم
  ترین پنجره با مردم این ناحیه صحبت کردم من که از باز

  .جنس زمان نشنیدم حرفی از
  .عاشقانه به زمین خیره نبود ،هیچ چشمی
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  .نشد کسی از دیدن یک باغچه مجذوب
  .اي را سر یک مزرعه جدي نگرفت هیچ کس زاغچه

  
حظه کنید عاشقانه خیره شدن چشم به زمین، مجذوب شدن از دیدن  .م

، وقتی سر بر می آورد اي بر سر یک مزرعه غچهزایک باغچه و جدي گرفتن 
ما  ،. در تلقی رایج فراتر رود ،خود به جهان پیرامون رفانگاه متع که فرد از

مث این صندلی چیزي است جداي از وجود  .بینیمخود را جداي از جهان می
 که »ابژه«و  »سوژه«همان دوگانه  ؛کنمدرك می ابژهمن و آن را به عنوان یک 

خن از آن س تلهکه هم اکهارت  »بودیستی ذن«نامه دکارتی دارد. در نگاه  نسب
، »ما هیچ، ما نگاه« در دفتر  که آنرا گوید و هم به معناي دیگري سپهريمی

جوردي« در سمت «  وفاصله گرفتن از جهان پیرامون  ؛نام نهاده »فلسفه 
ا رجا و اکنون در اینزیستنِ  ،»در متن عناصر خوابیدن« و » پرنده فکر کردن

 ،»ما هیچ، ما نگاه« از دفتر  »ها به بعداز آب«شعر . در براي فرد رقم می زند
  سهراب می گوید: 

  روزي که 
  ،کرددانش لب آب زندگی می           

  انسان 
  در تنبلی لطیف یک مرتع       

جوردي خوش بود با فلسفه                                        .هاي 
  کرد. در سمت پرنده فکر می

  .زدنبض او می ،با نبض درخت
  .مغلوب شرایط شقایق بود
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  انسان 
  در متن عناصر       

  .خوابیدمی                        
  بیدار  ،نزدیک طلوع ترس

  .شدمی                              
 ،زندشرایط شقایق است و نبضش با نبض درخت می ذهنی که مغلوب

مفهوم  و است که به مدد مفاهیم کند. فاصله نگرفتهیعنی در متن زندگی می
بت نس سهرابمفتونیت  ارتباط برقرار کند. سرِّ ،جهان ذهنی کردنبا  1سازي

 م نم نرویم که سرسبز است و . وقتی به فضایی میبه طبیعت هم همین بوده
امور  از گوییهم ذهن  ؛کشدرا در کام خود می ما ،در فضا موج می زندباران 

ابطه کند. رشود و نوع دیگري با جهان پیرامون رابطه برقرار میدیگر فارغ می
واسطه با جهان پیرامون و به تعبیر سپهري در متن عناصر خوابیدن و در  بی

ت. این احوال اس تعلقم ،مغلوب شرایط شقایق بودن ،سمت پرنده فکر کردن
 ؛یما با هم زنده ما با گفتگو و ارتباط ؟کنماما در شرایط متعارف من چه می

ا جاما وقتی که از زندگی کردن در این .قوام عالم انسانی به همین امور است
را  ورحضفائق آمدن بر تفکر و آگاهی و  یبه روایت ،گوییمو اکنون سخن می

 رفتن از این مفهوم عبارت است از فرا هایش یکی از مولفه ؛تجربه کردن
ف آمد عادت عمل کردن است ازعبارت  ؛هاسازي و در متن عناصر  خ

  خوابیدن.

                                            
1. conceptualization 
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 . چنانکه در میرا در نظر بگیرید »صداي پاي آب«شعر این فقرات مشهور  
عبور کردن و همنورد افقهاي دور  متضمنِ ،با طبیعت نوع ارتباطاین  یابم،

  است: به معناي چهارم و چشیدنِ زمان  حالدر  زندگی کردنِشدن و 
  .من در این خانه به گمنامی نمناك علف نزدیکم

  شنوما میمن صداي نفس باغچه ر
  .ریزدوقتی برگی می، و صداي ظلمت را

  ،سرفه روشنی از پشت درخت ،صداي و
  ،عطسه آب از هر رخنه سنگ

   .چک چلچله از هر سقف بهار چک
  .و صداي صاف باز و بسته شدن پنجره تنهایی

  .و ترك خوردن خودداري روح
  .من به آغاز زمین نزدیکم

  .گیرمنبض گلها را می
  .عادت سبز درخت، سرنوشت تر آب ،آشنا هستم با

  .روح من در جهت تازه اشیا جاریست
  .سال است روح من کم

  .گیرداش می روح من گاهی از شوق سرفه
  :روح من بیکار است

  .شماردمی، درز آجرها را، هاي باران راقطره
  .مثل یک سنگ سر راه حقیقت دارد ،روح من گاهی

  خشنودم یمن به سیب
  .بوته بابونهو به بوییدن یک 
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  یک بستگی پاك قناعت دارم. ،من به یک آینه
   

  می سراید:در ادامه سهراب، 
   

  دانم من نمی
  کبوتر زیباست، اسب حیوان نجیبی است :گویندکه چرا می

  .و چرا در فقس هیچ کسی کرکس نیست
له قرمز دارد   .گل شبدر چه کم از 

  جور دیگر باید دید، چشمها را باید شست
  .را باید شست واژه ها

  .واژه باید خود باران باشد، واژه باید خود باد
  ،ها را باید بست چتر

  د رفت.زیر باران بای
  .زیر باران باید برد ،خاطره را ،فکر را

  .زیر باران باید دید ،دوست را
  .زیر باران جست ،عشق را

  .زیر باران باید با زن خوابید
  .زیر باران باید بازي کرد

  ،پی در پیزندگی تر شدن 
  .است »اکنون«تنی کردن در حوضچه  زندگی آب

  :ها را بکنیم رخت
  .آب در یک قدمی است
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  .روشنی را بچشیم
   .خواب یک آهو را، شب یک دهکده را وزن کنیم

نه لک لک را ادراك کنیم   .گرمی 
  
 به نحو دیگري فهمید و  توانمی ،ذیل توضیحی که دادم رااین تصاویر 

 .انگاشت تجربه کردنرا حضور  و نجا و اکنومصادیقی از زیستن در این
صداي نهر کوهستان را بشنو اگر : «طور که آن مرشد به شاگردش گفتهمان

ف آمد عادت  را جا هم سپهري مااین ،»بشوي ذنخواهی وارد آیین می به خ
 شرایط در متن عناصر و مغلوبکردنِ کند و به زندگی عمل کردن دعوت می

   2.فرا می خواند شقایق شدن
عر دیگر ش سهبه در بخش پایانی این جستار، جهت ایضاح بیشتر سخنانم، 

کنم. یکی از اشعاري که از شهرت کمتري برخوردار است و در استشهاد می
. در » ییم ما ،سایبان آرامش ما« د:عنوان جالبی هم دار، آمده »آوار آفتاب«دفتر 

جا کردن به خود و درون و زندگی کردن در این عطف نظر توان این شعر می
  مشاهده کرد:و اکنون را 

  ها پژمرد ه  تازگی چهر ،در هواي دوگانگی
  .روشن برویم - بیایید از سایه

  .در برگ فرود آییم، بر لب شبنم بایستیم
  .مسافر کهن را از پی برویم ،اگر جا پایی دیدیم

  .نوشابه جادو سرکشیم ،آن روزگارانیوان ادر ، و نهراسیم ،برگردیم

                                            
  رنده، نگاه کنید به: براي بسط بیشتر این مطلب به روایت نگا .2

جوردي سپهريسروش دباغ،   ، فصل اول.  1394، تهران، صراط، فلسفه 
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  گوید میت که تناسب تامی با بحث ما دارد. مراد این بخش از شعر اس
  .بیایید از شوره زار خوب و بد برویم

  .درخت را پاسخ دهیم ،به درخت: آیینه روان باشیم ،چون جویبار
  .هر لحظه رها سازیم ،و دو کران خود را هر لحظه بیافرینیم

  .کرانی را زمزمه کنیمو بی ،برویم ،برویم
دهد که از این کرانی به روایت سهراب زمانی رخ می زمزمه کردن بی 

جا زیستن در ایني در اندیشه  سالک مدرن. شخص رها شود، ها دوگانگی
کند. می فریند و هر لحظه رها می آدو کران خود را هر لحظه  ،و اکنون است

به  اما نیست؛» بد« و » خوب« و گزیري از ، گریز مناسبات انسانیالبته که در 
باید از  ،کند جا و اکنون را تجربهخواهد ایناگر شخص می ،روایت سهراب

  نهد.بپشت  هاي ذهنی را پسِو بازي ها فراتر رود این دوگانه
جا اینسپهري . »Bodhi« ، ذکر می کنم:»اندوهشرق «از دفتر شعر دوم را 

ضمن اي که متتجربه ؛گیردپرده برمی یشخو باطنیِ -اشراقی نابِ  از تجربه
  : جا و اکنون زندگی کردنو در این سوزي است کران

  .بود درها وا شده، آنی بود
  .باغ فنا پیدا شده بود، شاخی نه، برگی نه

  .خاموشی گویا شده بود خاموش. این خاموش، آن، مرغ مکان خاموش
  .گرگی هم پا شده بود ،با میشی: آن پهنه چه بود
  ؟پرده مگر تا شده بود. رنگنقش ندا کم، رنگنقش صدا کم

  .بود ما بی ما شده، من رفته، او رفته
  دریا،  ،هر رودي

  بودا شده بود.  ،هر بودي               
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که در آن یک  ،گویا شدن خاموشی ،مرغ مکان قصه خاموش شدنِ
سپهري  غریب تجربه اگزیستانسیلِ است. پارادوکسی که از پارادوکس نهفته

نوعی تنهایی ژرف وجودي و گویا شدن خاموشی و آنی که  ؛گیردپرده برمی
  است. زیستن »آن« وجا و اکنون متضمن فناي عالم را دیدن و در این

  : است »حجم سبز«از دفتر  »پش سایه دوستت« ،آخرین شعر 
  .تا سواد قریه راهی بود

  ،ماه زنده بومیهاي ما پر از تفسیر چشم
  .هامان شب درون آستین

  شک.کندي خگذشتیم از میان آبمی
م سبزه    ،ها سرشارزاران گوش از ک

  .منطق زبر زمین در زیر پا جاري
  .شدهاي ما طعم فراغت جابجا میزیر دندان

  برد.به دوش خود بهار جاودان میدست ما بچو
  آسمانی داشت در هر انحناي فکر.هر یک از ما 

  دادهاي کودکی می جیک صبح هاي ما صداي جیک جیب
  راه ما و  ما گروه عاشقان بودیم

  هاي آشنا با فقر  از کنار قریه
  رفتکران میتا صفاي بی
  :بخود سرها همه خم شدگیري خود بر فراز آب

  شد شبهاي ما تبخیر میروي صورت
  .آمد به گوش دوستو صداي دوست می
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ر شع مانند ،گیردپرده برمی هاي باطنی سهراب از تجربهشعر هم این 
Bodhi. »صداي .است »زدایی آشنایی«نوعی متضمنِ  ،»تبخیر شدن شب 

 کند که متضمنِفضایی را تصویر می ،آمددوستی که به گوش دوست می
 هایی را در ضمیر خود سراغچیز رهیدن از ساعت به معناي متعارف است و

 اگر این .و بیداري را در عمق جان چشیدن »آگاهی«کردن و گرفتن و تجربه
 وانتمی ،شدنی استسالک معنوي  روایت این دوبه محقق شود، امري که  مهم

سربرآورده جا و اکنون در حال و این نوعی زندگی کردنِ چنین انگاشت که
   :گویدمی »صداي پاي آب« از. سپهري در فقراتی است

   ،لب دریا برویم
  تور در آب بیندازیم 

   .و بگیریم طراوت را از آب
   .وزن بودن را احساس کنیم

  بد نگوییم به مهتاب اگر تب داریم
  

 روشن. »دنبو لذت«تعبیر  تلهبرد و  می را به کار »بودن وزنِ«تعبیر سپهري 
ردن ک بر مقوله بودن و تماشا شاناست که تجربه زیسته این دو سالک و تاکید

 عصاره ي ،کردن هاي آن عبور کردن و از ذهن و بازي نظارهو خویش را 
وره س« ، »حجم سبز«است. یکی از اشعار دفتر  بودهشان هاي باطنی  تجربه
کردن خویش و جهان پیرامون اگر  کردن و نگاه است. تماشا و رصد »تماشا

 جا و و این لحظهفرد در  ،رسد و همراه باشد تموجات ذهنی در با خاموشیِ
در  .را نصیب برده استد الوصفی یزا آرامش و و طمانینه اکنون زندگی کرده

رخی . ما فارسی زبانان ب، ذکر نکته اي خالی از لطف نیست»تماشا«باب مفهوم 
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برخی از این واژگان تطور . بریماز واژگان عربی را در زبان خویش به کار می
 »ماشات«است. مث واژه  نیافته که در میان اعراب اند معنایی در میان ما یافته

ربی در ع »تماشی« در زبان فارسی معنایی دارد و در زبان عربی معناي دیگري.
 ؛تنمشی یعنی راه رف ،یعنی دو نفري با یکدیگر راه رفتن. مصدر مشی است

 ،نداکردهاند و اطراف و مناظر را هم نگاه می رفته که راه می بوده اینگونهچون 
، ان کردهنقل مک معناي تماشی و تماشا از راه رفتن به نگاه کردن رفته این رفته

آن  ،کنیدبه نحوي که امروزه در زبان فارسی وقتی از واژه تماشا استفاده می
هم  شود. حتی هفتصد سال پیشفظی دیگر به ذهن متبادر نمیلال معناي تحت

نا مفهوم تماشا را به همین معنی بکار  که عنوانهم است. سپهري  برده مو
 به تماشا«است و با  »سوره تماشا« ،»حجم سبز«از اشعارش در دفتر  ییک

  . ، نگاه کردن را مراد کرده است»تماشا« ، از کندآغاز می »سوگند
 ،باشدهمراه هاي ذهنی عبور و عدول کردن از بازي ااگر این نظر کردن ب

   :شوداکنون محقق میجا و آن وقت زندگی کردن در حال و این
  یـویـدا تـویـان و هـان و نهـجه  یـویـا تـرو نک تماشـا مـتماش

  جا توییجا و آنکه مقصود از این  جا رويجا روي و چه آنچه این
  یـویـها تمـازهر و درمان غـکه پ  وـرون مجـها ز بیان غمـتو درم

  
  مخلص کإلم

به گواهیِ اکهارت تله و سهراب سپهري، در عداد سالکان مدرنی اند که 
زیستن در اینجا و اکنون بوده اند. در این جستار، با تفکیک  دلمشغولِآثارشان، 

کوشیدم روایت خویش از زندگی کردنِ ، »زمان« میان معانیِ مختلف از مفهوم 
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 آثار این دو سالکدر حال و چشیدنِ آب در یک قدمی را، با استشهاد به 
  . تبیین کنم ،برجسته


