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  1:تماشا هستۀ پنهانِ
  ملی در انواع نیایشأت

  

  7/3/1401سایت زیتون، روز شنبه، مورخ:  :منبع
 
.. اي از خوبی منتظر جوشیدن است؛ به شرطی که به کاوش ادامه دهی.کاو، چرا که سرچشمهعمق وجودت را ب«

ي  اي و تا زمانی که هنوز سرت است. تا زندهطوري رفتار نکن که انگار قرار است همیشه زنده باشی. تقدیر با
              2»اري، انسان خوبی شو.د توانایی

  مارکوس اورلیوس                                                                                         
  
شی در آب فرو می خودتان را سنگریزه« اي تصور کنید که درون رودخانه پرتاب شده است. سنگ بدون هیچ ت

، در کوتاه ترین فاصلۀ ممکن فرو می افتد. در نهایت به کف رود می رسد، به نقطۀ یزرود. وارسته از همه چ
دیگر با هیچ چیز به ...،که خودتان را مانند سنگی احساس کردید که به بستر رود رسیده است اآسودگی مطلق...آنج

                                   3»این سو و آن سو کشیده نمی شوید.
   تیک نات هان                                                                                           

                                                                                                                           
ورزي به روایت پیشتر دربارۀ انواع ایمان». یم کن تا پیروز شويتقس «می گفت:  ، فیلسوف فرانسوي دکارت رنه
ایمان «و » نینهأاز سر طم ایمان«، »ایمان شکاکانه«، »اندیشانهمعرفت ایمان«، »شورمندانه ایمان«و  نوشتهخود 

  ، »راسیگ هرــــم«، »ورمرگیـــک«ن، انواع مواجهۀ با مرگ، ــــهمچنی 4.امرا از یکدیگر تفکیک کرده» آرزومندانه

                                                             
مژگان  هرداد مهرجو،م ،یاسر میرداماديسمانه شیرخانی، هاي نیکوي دوستان عزیز محمد مقدم شاد، صیرتو ب در نهایی شدن این مقاله، از نکته سنجی ها. 1

 ین بابت، از ایشان صمیمانه سپاسگزارم.بهره بردم. ازا و محمد منصور هاشمی نصیري

  .389و  343حات ، صف1400ی، تهران، ملیکان، ععلیرضا خزا ۀ، ترجمنمکاشفه در باب خرد، استقامت، و هنر زیست 366روزنگار رواقی گري: رایان هالیدي، نقل از:  .2
لیۀ ، ترجممعجزه توجه آگاهیتیک نات هان،  .3  .  43- 44، چاپ دوم، صفحات 1400، کرگدن، ، تهرانمرتضی کشمیري و پیوند ج

، ویراست دوم. 1387، تهران، صراط، یی در فلسفه ویتگنشتاینسکوت و معنا: جستارها، »مجتهد شبستري و ایمان شورمندانه« : سروش دباغ، نگاه کنید به. 4
قی، امر متعالی: ، در »ایمان آرزومندانه - ایمان شورمندانه« . همو، 161- 176 -152، چاپ دوم، صفحات 1392، تهران، کتاب پارسه، جستارهاي فلسفیامر اخ
جوردي سپهري، در »هاپاکی آواز آب«. همو،141   در لینک زیر:» جدال شک و ایمان« . همچنین، نگاه کنید به سخنرانیِ دو قسمتیِ 1394ط، ، تهران، صرافلسفۀ 
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   1.را برکشیده و برجسته  کرده ام» آگاهیمرگ« و » اندیشیمرگ«
، نیایشی که اعم از دعا گشته مواجهۀ با امر متعالیحدود و ثغورِ و  »نیایش« چند صباحی است ذهنم معطوف به مقولۀ 

دربارۀ آن می خوانم و می اندیشم و تجربۀ  قلمروي ادیان ابراهیمی نیز میتوان آنرا سراغ گرفت؛از کردن است و بیرون 
نیایش «بازشناخت:  نوع نیایش را از یکدیگر ششزیستۀ خود و دیگران را مرور می کنم. چنانکه در می یابم، می توان 

                           2.»نیایش ناواقع گرایانه« و  »نیایش آرزومندانه« ،»انهنیایش حکیم«، »نیایش معنوي« ،»نیایش عارفانه«، »محورمخاطبه
و  متعالی ،متشخصو دیالوگی است و در آن، فرد در حال نیایش، با موجودي  ، تخاطبی»مخاطبه محورنیایش « 

فرد نیایش کننده، بر این باور است که  ی کند.تعبیر م »تو« - »من«گفتگو می کند؛ آنچه مارتین بوبر از آن به رابطۀ  3انسانوار
به تعبیر دیگر، مخاطبه واقعی است و  و تعینِ انتولوژیک دارد.ان اوست با موجودي تخاطب می کند که بیرون از ذهن و رو

ه است ک کننده، پاسخیها، از منظر نیایشاي از این نیایشپاره اجابت شدنِ گفته می شود و شنیده می شود.دو طرف دارد؛ 
  سپهري که می گفت: گفت و گویی که میان او و ساحت قدسیِ هستی شکل گرفته است. مؤید فت کرده ودریا
تو اگر در « :و 4»یی )) تو((بود و  ))من(( /اي/ لب بود و نیایشیبود و زمزمه اي/ هستیبود و ستاره سیاهی« 

می رفت به سروقت چنار/ من به / باد آب استها حوضشان بیو بگو ماهی تپش باغ خدا را دیدي، همت کن/
اي ادعیهدر ؛ این نوع نیایش را بر می کشید. در متون مقدسِ ادیان ابراهیمی، همچنین  5»سروقت خدا می رفتم

      6.زند، این نوع نیایش موج می»مناجات شعبانیه« و» دعاي ابو حمزه ثمالی« ، »دعاي کمیل« چون 

ربّنَا إِنَّنَا «خوانیم:میآل عمران  ۀخورد. به عنوان مثال، در سوربه چشم می وندخدا هایی بامخاطبهچنین  »قرآن«در 
، 193 (آیه» رِبرَاالْأَ مع وتَوفَّنَا سیِّئَاتنَا عنَّا وکَفّرْ ذُنُوبنَا لَنَا فَاغْفرْ ربّنَا ◌ۚ سمعنَا منَادیا ینَادي للْإِیمانِ أَنْ آمنُوا بِرَبِّکُم فَآمنَّا 

                                                       7آل عمران). سوره

                                                             
 .1398، تورنتو، نشر سهروردي، ان: طرحواره اي از عرفان مدرنآبی دریاي بیکر : در مندرج  ،»مرگ در ذهن اقاقی جاریست« نگاه کنید به: سروش دباغ،  1.

ت خود دربارۀ انواع نیایش را طی دو جلسه، در چندي پیش .2 حظات و نکته تورنتو با دوستان و مخاطبان در میان نهادم. از م »بنیاد سهرورديِ« ، تام
  م. هاي حاضران، در نگارش این مقاله بهره بردم. از ایشان ممنونسنجی

3 .anthropomorphic 
   ». محراب« ، شعر »آوار آفتاب« ، دفتر هشت کتابسهراب سپهري،  .4
 ». پیغام ماهی ها« ، شعر »حجم سبز« همان، دفتر  .5

یایش « ادیقی از صن مرا می توا ، نوشته عبدالکریم سروش»حدیث بندگی و دلبردگی« ، نوشته علی شریعتی و »نیایش« در میان نواندیشان دینی معاصر، دو اثر  .6
ت تکمیلیِ»دفتر نیایشِ« انتشار در آستانۀ  اثرِبحساب آورد. » مخاطبه محور  مخاطبه محور است. دربارۀ نیایشِعبدالکریم سروش  ، متضمنِ تام

  ترجمۀ آیه چنین است: . 7
هاى ما ، پس ایمان آوردیم. پروردگارا! گناهان ما را بیامرز، و بدي»ان آوریدبه پروردگار خود ایم«خواند که: پروردگارا! ما شنیدیم که دعوتگرى به ایمان فرا مى«

  ».نیکان بمیران را بزداى و ما را در زمره
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در  .تفکیک کردرا از یکدیگر  »نیایش غیرعاشقانه«و  »نیایش عاشقانه«محور، می توان هاي مخاطبهدر میان نیایش
کننده، خواسته و حاجتی غیر از این ن نیایشآو در  ، نفسِ مواجهۀ با امر متعالی محوریت دارد»نیایش عاشقانه«

نا ندارد.و مغازله  معاشقه ،مخاطبه   : به بیان مو
اي بدي که تو کنی در خشم و جنگ«  

تر از سماع و بانگ چنگبا طرب  

تراي جفاي تو ز دولت خوب  

ترتو ز جان محبوب و انتقامِ  

؟نورت چون بود، ستا نار تو این  

؟دچون بو که سورتماتم این، تا خود   

وت ها که دارد جور تو از ح  

کس نیابد غور تو ،وز لطافت  

 نالم و ترسم که او باور کند
 وز کرم آن جور را کمتر کند

دجِه عاشقم بر قهر و بر لطفش ب  
1«ق این هر دو ضدبوالعجب من عاش 

تکلف شبان، از این بی وبسیط  هاي ساده،مثنوي مولوي، نیایش »موسی و شبان« ، در داستانِ دلکشِ همچنین
  ست:ا» نیایش عاشقانه«یعنی  ،هانیایشسنخ 

تو کجایی تا شوم من چاکرت؟«  
 چارقت دوزم کنم شانه سرت

 جامه ات شویم شپش هاات کشم 
 شیر پیشت آورم اي محتشم
 دستکت بوسم بمالم پایکت

آید بروبم جایکت وقت خواب  
هاي منداي تو همه باي ف  

 اي به یادت هی هی و هی هاي من»2 

                                                             
ل الدین .1  . 102، دفتر اول، صفحه 1396هرمس، ، به تصحیح محمد علی موحد، تهران، مثنوي معنويخی، محمد بل ج

 . 364همان، دفتر دوم، صفحۀ  .2
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در نیایش مخاطبه محورِ غیر عاشقانه، نیایش کننده، خواسته و نیازي دارد و در پی برآورده شدن آن است؛ خواه 

هاي این جهانی، خواه ؛ خواه خواستهنوعاندر حقّ خود و خانواده و دوستان و آشنایان، خواه در حقّ دیگرِ هم
 آزمون وروديمی کند یا خواستار قبولی فرزندش در  را طلبن خود که آمرزش گناها فرديحاجات آن جهانی. 

  محورِ غیر عاشقانه است.  ش مخاطبهاست؛ دلمشغولِ نیایدانشگاه 
 حافظ که می گفت:  

  تو با خداي خود انداز کار و دل خوش دار«
  که رحم اگر نکند مدعی خدا بکند  

  زبخت خفته ملولم بود که بیداري
  »بکنددعا  بوقت فاتحه صبح یک

  و:
  هرآنکه جانب اهل خدا نگه دارد«

  خداش در همه حال از ب نگه دارد
  د چنان معاش کن که گر بلغزد پاي

 »دات به دو دست دعا نگه دارفرشته

  
  و علی شریعتی که می گفت:

  ت عزلت نپوسم.  وخل تا درلغزم، و از تقواي پرهیز مصونم دار نخدایا: به من تقواي ستیز بیاموز، تا در انبوه مسئولیت، «
  ام بیفزاي.حیرت، لطافت روح، شهامت و تنهاییخدایا: بر اراده، دانش، عصیان، بی نیازي،  

دلم را از سه سرچشمۀ حقیقت،  وام را بر سه پایۀ کتاب، ترازو، و آهن استوار کنم، خدایا: مرا یاري ده تا جامعه
  1»زیبایی و خیر سیراب سازم

  ش دم می زدند. نیای ن نوعدر حال و هواي ای
 1و خداي وحدت وجودي 2رسد. در این سنخ نیایش که با همه خداانگاريدر می اینپس از » نیایش عرفانی«

کشیده می بر رنگیاست، تخاطب و دیالوگ به محاق می رود و سکوت و خاموشی و تماشا و بیو متناسب سازوار 

                                                             
 . 112-113، چاپ شانزدهم، صفحات 1388، تهران، نشر الهام، نیایش، علی شریعتی .1

2 pantheism 
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ش، آن خاموش، خاموشی گویا شده بود/...نقش صدا خامو ، اینمرغ مکان خاموش« :که یابد؛شود و محوریت می
ما بی تاب، و نیایش بی رنگ/... ما هسته پنهان « و  2»کم رنگ، نقش ندا کم رنگ، پرده مگر تا شده بود؟

  3.»خاموشی»ِ نت« ... زخمه کن از آرامش نامیرا، ما را بنواز/ باشد که تهی گردیم، آکنده شویم از وا /تماشاییم
دي می گفت: یوس، یونوسد آنچه از او گفته شود ناگفتنی می ماند؛ آنچه از او « سالک سنتیِ مسیحیِ قرن ششم می

دي که شروحی بر آثار دیونوسیوس نیز گنا، الهی.  یوهانوس اری4»شناخته شود ناشناخته می ماند دانِ ایرلنديِ سدۀ نهم می
  بخش نیایش عرفانی است:وامداده  که ق بدست هستی و ساحت قدسیِ 5»روش سلبی« روایتی از  نوشته،

اسم، فعل، یا حتی هیچ بخشی از سخن نمی تواند او توان گفت. هیچ تکیز نمیچ چدربارۀ خداوند به واقع هی« 
  6»هاي قابل رؤیت بتوانند ذات نامرئی خداوند را به روشنی بیان کنند؟وصف کند. چرا انتظار داریم نشانهرا 

ها و سکوت محض است؛ سکوتی ، از جنس انقطاع و خاموشی پدیده»نیروانا« ، مآئین بودیس ردین، افزون بر ا
می مشحون از این نوع  - میراث عرفانی ایرانی 7.پردازي کردن عبارتکه نمی توان به هیچ نحوي درباره آ اس

، »ساکن روان« را خود  شید ورا بر می ک» بی رنگ و بی نشان«مفهوم نیایش است. سالک سنتی اي چون مولوي که 
ها کاشکی هستی زبانی داشتی/ تا ز هستان پرده«کرد:و آرزو می انگاشتمی» زبانگویاي بی« و » دوانپاي پا بی«

؛ همچنین »ترین چیز به خداوند سکوت استشبیه«تیِ آلمانی که می گفت:مایستر اکهارت، سالک سنیا  »برداشتی
 9»عبادت در سکوت« و  8»خداي فوق مقوله« ، »رنگنیایش بی«ز که ا ن هیکسالکان مدرنی چون سپهري و جا

، شودزبان لنگ می به تعبیر دیگر، در این نوع نیایش، کمیت .پرده بر گرفته اند این نوع نیایشاز  ،اندگفتهسخن 
در ده و م کشنخاموشیِ در کابیند، به نحوي که نمی کننده فاصله و مفارقتی میان خود و ساحت قدسینیایش

   شود.می کنندهنیایش برگیرنده، بهترین ترجمانِ احوال

                                                                                                                                                                                                          
1 panentheistic god 

  bodhiشرق اندوه، شعر « ، دفتر هشت کتاب .2
 ». نیایش« همان، شعر .  3

 .20، صفحه 1400صبا ثابتی، تهران، ققنوس،  ۀ، ترجمابرهاي ندانستنکارمن آسویدو بوچر،  .4

5 via negativa 

 . 20، صفحۀ همان.  6

  براي بسط این مطلب، نگاه کنید به: .7
اشاراتی درباره ادیان و « ، چاپ اول، فصلِ 1389ان، فرزان روز، ، گزینش و تدوین: محمد منصور هاشمی، تهرآمیزش افقها: منتخباتی از آثار داریوش شایگان

 ». مکتب هاي فلسفی هند

8 . transcategorial reality 

9. worship of silence 
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از امر رازآلودي یاد کرده که به زبان نمی فلسفی  - منطقی رسالۀلودویگ جوان، سالک مدرنِ سدۀ بیستمی، در 
ت درست ساخت   معنا دار دربارۀ ان سخن گفت: آید و نمی توان در قالب جم

براستی چیزهایی هست که نمی توان  نه چگونگیِ واقع شدن اشیاء در آن.ست، لود انفسِ بودن این جهان رازآ« 
از آنچه نمی توان درباره اش  آنها را به قالب کلمات درآورد. آنها خود را می نمایانند. آنها همان امر رازآلودند.

  1»سخن گفت، باید به سکوت گذشت.
بدست داده اند؛ سکوتی که با  تراکتاتوسآخر فقرۀ » وتسک«برخی از شارحان ویتگنشتاین، قرائت عرفانی از 

     2عجین می گردد و در می رسد.» نیایش عرفانی« رازآمیزيِ هستی و 
محور  . این نوع نیایش، مراقبهدر می رسد »نیایش عرفانی« و » مخاطبه محور نیایشِ« ، پس از »نیایش معنوي« 

یی، زیر و زبر شدن و در نوردیدنِ و پ افتدیاست و در آن نیایش کننده از پیش خود راه م س از خودکاوي، خودپا
، مراقبه، تماشاگري، سکوت، رصد 3»آگاهیتوجه« ؛ نیایشی که با رسدخود میپیش روان، مجددا به  تويرهزا ۀقلع

  رسد.می در 4»طعم وقت چشیدنِ«و  کردنِ بدن و مزه مزه کردنِ لحظات
وي از انحاء قائل به ساحت قدسیِ هستی باشد؛ در عین حال، چون این نوع نح به هر چند فرد نیایش کننده می تواند 

ن روان یابهره نیستند. آن بیانگاري نظیر یالوم نیز از است؛ سالکان مدرنِ ندانم» خویشتن« و » خود«نیایش معطوف به 
ویپاسانا در این  ۀۀ مراقبدوردر  تخودنوشت خویش، از سفر به هند و شرک ۀگوي مشهور، در زندگی نامدرمانگر و قصه

      سرزمین پرده بر گرفته است. می توان، آنچه یالوم تجربه کرده را مصداقی از نیایشِ معنوي بحساب آورد:  
حس  کردم. شروع به ((روییدن))...  هاي بی وقفه ي گونکا، به بینشی ناگهانی رسیدمز درسپس از چند رو«

م را در برگیرد. حس دلپذیري نریزد و به آرامی پایین می آید تا تمامی ت می سرمانگار ظرفی از عسل روي  کردم 

                                                             
 .127- 129، صفحات 1393، ترجمه و شرح سروش دباغ، تهران، هرمس، فلسفی-رساله منطقیلودویگ ویتگنشتاین،  .1

، ترجمه هدایت علوي »خدا در فلسفۀ ویتگنشتاین متقدم« سیرل بارت،  نگاه کنید به:از نوشته هاي ویتگنشتاین، به عنوان نمونه، براي آشنایی با قرائت عرفانی  .2
   : به بحث گذاشته شده، در اثر ذیل »تراکتاتوس« خر آفقره » سکوت« . همچنین، قرائت هاي مختلف از 357- 385، صفحات 8و  7، شماره فصلنامۀ ارغنون تبار،

  .23- 46، ویراست دوم، صفحات 1387، تهران، صراط، سکوت و معنا: جستارهایی در فلسفه ویتگنشتاین، »سکوت در تراکتاتوس« سروش دباغ، 

3. mindfulness 
که در بیابان هفت  -ر و گزگفت: اي شیخ! این که این ساعت می خوري چه طعم دارد و آن سرِ خا «را از ابوسعید ابوالخیر وام کرده ام: » طعم وقت« تعبیر  .4

بسط باشد آن سرِ گز و خار خوش تر هر دو طعم وقت دارد. یعنی اگر وقت را صفت «چه طعم داشت؟ و کدام خوش تر است؟. بوسعید گفت:  -سال خوردي
  نقل از:».  ن خار بودآاز این بود و اگر حالت را صورت قبض باشد... این شکر ناخوش تر از 

  . 61، صفحۀ 1385، مقدمه، تصحیح و تعلیقات: محمدرضا شفیعی کدکنی، تهران، سخن، از میراث عرفانی ابو سعید ابوالخیر تچشیدن طعم وق
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ویشتن اي در کار بود، نه اضطرابی و نه هیچ حسی از خشد...نه نگرانیکرد یا مرتعش می بود، انگار بدنم پچ پچ می
   1»پچی آسمانی و گرمایی که تن را می رویید و پایین می آمد.یا جدایی، تنها پچ

 پرد؛شاخه می ه آناز این شاخه ب وارمیمونپر سر و صدایی که مشحون از قیل و قال است و و  2وغلشن ذه
 لمس کردن لحظاتو اینجا و اکنون  و مزه مزه کردنِ خودآگاهیآمادگیِ نیایش معنوي را ندارد. این نوع نیایش، با 

   3.گرددعجین می »حریم علفهاي قربت« در پاي نهادنِو » غفلت پاك«نصیب بردنِ  و  »وزنِ بودن« و چشیدنِ 
و با  در می رسد ،است 5»هیجانات مثبت«  در عدادکه  هستی و طبیعتود، از خ 4سپاسگزاريِ نیایش معنوي با

 ی ژرفآرامش با خود و ، صلحِکند ق جان و روان نفوذ میکه تا عم اي دردانیق؛ عجین می گردد 6»بر خود قتشف«
نظیر ظرف شستن و راه  7هاي روزمرهوي را در فعالیتمی توان نیایش معن مغان می آورد.راي نیایش کننده به اررا ب

  . به تعبیر تیک نات هان:و تجربه کرد نیز سراغ گرفت و دراز کشیدن رفتن
 ط باید ظرف شست. یعنی حین ظرف شستن، شخص باید کام از این حقیقت آگاهقشستن ظرف، فهنگام «

تی یها را می شویم، واقعمن اینجا ایستاده ام و این کاسه ستن است... این حقیقت کهباشد که او در حال ظرف ش
اه ام. امکان گم خودم هستم، تنفسم را دنبال می کنم، از حضور خودم و افکار و اعمالم آاشگفت انگیز است. ک

هنگام راه رفتن، سالک باید .. ن طرف پرت شوم.آطرف و ندارد با حواس پرت، مانند بطريِ رها شده بر امواج، این 

                                                             
 . 291، صفحه 1397، ترجمه، مهرنوش شهریاري، تهران، نشر قطره، شدم آنکه هستم: خاطرات یک روانپزشکوم، اروین یال .1

.2 noisy mindاش وام کرده ام.  نیروي حالله، سالک مدرنِ کانادایی و اثر خواندنیِ را از اکهارت تُ . این تعبیر 

در نگرش و » توجه آگاهی« ریزش مولفه هاي ، »هشت کتاب« استشهاد به اشعار گوناگون دفاتر  با، "»سپهري هشت کتابدر » گاهیآذهن «  " اردر جست پیشتر .3
را » نیایش معنوي« بر همین سیاق، می توان هراب از این مفهوم در اشعار خود استفاده نکرده است. سلوك معنوي سپهري را برکشیدم و تبیین کردم؛ هر چند س

  رفت. مشخصات مقالۀ فوق از این قرار است:در سلوك سپهري جستجو کرد و سراغ گ
 .  12، فصل 1398، تورنتو، نشر سهروردي، نبض خیس صبح: سالک مدرن شرقیسروش دباغ، 

4. gratitude 

5. positive emotions 

مت » خرسندي« از مقومات ، یکی »هیجانات مثبت«از منظر او، . معاصر وام کرده ام ییامریکارا از مارتین سلیگمن، روانشناسِ » هیجانات مثبت« تعبیر  و س
  روان است. براي آشنایی با این مفهوم، به عنوان نمونه، نگاه کنید به: 

Martin Seligman (2012) Flourish: A Visionary New Understanding of Happiness and Well-being, U 
6. self-compassion 

  لیت هاي روزمره، توضیحات نیکویی داده است:او فع» توجه آگاهی«  جان کبت زین در ویدئوي زیر دربارۀ نسبت میان .7
- (2017) "mindfulness in everyday life", Jon Kabat Zinn with Oprah Winfrey:  

https://www.youtube.com/watch?v=D5r2sBQM31k&feature=share  
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، هشیار باشد که در حال راه رفتن است. هنگام نشستن، سالک باید هشیار باشد که نشسته است. هنگام دراز کشیدن
   1.»سالک باید هشیار باشد که دراز کشیده است

 ۀروز« و » نباز ۀروز« ، »بدن ۀروز« :ماهکرد انواع روزه داري را از یکدیگر تفکیکخود،  اندر یکی از سخن
  رسیم که بازبان می ۀدر گذریم، به روزکه  بدن که متضمنِ امساك در خوردن و آشامیدن است ۀاز روز  2.»روان
یق طن در بکار بستن زبان و پرهیز از دروغ گفتن و بهتان بستن و آزار و اذیت فتن داري و توجه و تشخوی خ

و خاموشی ذهن و  3»اطفاي تموجات ذهنی«ۀ روان با . روزآوردسر بر می روان  ۀروز ،پس از آنگردد. عجین می
روزۀ روان، مصداقی از نیایش معنوي و پاشانی ها و پریشانی ها در می رسد.  روان و به محاق رفتنِ قیل و قالها

    کننده می کوچاند.نیایش را به سمت روح نوازيۀ نینطمأاست و 
ئم  ر این نوع نیایش که با خداي فلسفیپس از این در می رسد. د» حکیمانه نیایش« و دئیستیک در تناسب و ت

اي از علم و قدرت خداوند دارد و به دیدۀ عنایت در قوانین شده ح و تحدیدنیایش کننده، درك و تلقیِ منقّ  ؛است
للِ آورد و خداوند را در عرض عن نمیصلب و سخت و تخطی ناپذیر هستی می نگرد؛ بی سبب نام او را بر زبا

سالکان  4.گیردو علل و نحوۀ جاري و ساري شدنشان در این عالم را جدي می نشاند و قصۀ اسبابطبیعی نمی
و نیایش خود را در هستی روانه می کنند و عنایت دارند که  هسنتی و مدرنی که اینگونه نیایش می کنند، خواست

کننده، گویی از پی سالک مدرنی چون . نیایشوجود ندارد آن یایش کردن و تحققِرابطۀ علّی و ضروري میان ن
 6»امیدواري/ ناامیدي«و به وراي دو گانۀ  می زید 5»حکمت سرد« از  شارسر ،»بدون ترس و امید« ویتگنشتاین، 

                                                             
لیتوجه آگاهی ۀمعجز 1.   .18و  15، صفحات ، ترجمه مرتضی کشمیري و پیوند ج

  اول در لینک زیر: ۀ، جلس»اندر هواي حافظ و رمض« نید به سخنرانیِ نگاه ک . 2
http://soroushdabagh.com/lecture_f.htm 

 داریوش شاگان وام گرفته ام.   ۀ، نوشتادیان و مکتب هاي فلسفیِ هندتعبیر را از اثر خواندنیِ   .3

هیات سینويونا تارهاي ذیل که به بهانه شیوع ویروس کردر جس .4 ، آنرا به روایت خویش صورتبندي پرداخته ، به مسئله شرّمشایی - منتشر شده، با وام کردن ا
هیاتی که با نیایش حکیمانه سازوار است.   کرده ام؛ ا

هیاتی و معضل شرّ« نگاه کنید به:  هیاتی طنز الهیاتی و« ، »الهیات سینوي، طنز ا ، تورنتو، نشر رد آبی روایت، در »رفت "خدا " می شود به سراغ« و » اعتراض ا
  جلد اول و جلد دوم.   ، 1399 سهروردي،

5. cold wisdom . او وام کرده ام.   فرهنگ و ارزش اثر  ر را از ویتگنشتاین وتعبی  
6. Hopeful/ hopeless 
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نسیلِ احوال اگزیستاتماشاگرانه، و  دمزه مزه می کن را »تنهایی مخملین«نیایش می کند،  1»فارغ از امید« پاي نهاده و 
   2.تام دارد تناسبِبخشد. این تلقیِ از نیایش، با نگرش و سبک زندگیِ رواقی، ا سامان می خود ر

قدرت و اختیار ، باور دارد و در پی تغییر اموري که در حوزۀ 3به تقدیر گراییواقع بین است و نیایشگر رواقی، 
ه نیایش خود را در هستی ن نیست؛ بلکو نقض قوانیاز اینرو، در انتظار معجزه و خرق عادت آید. او نیست، بر نمی

ته او محقق گردد. در سران میمونی رخ دهد و خواروانه می کند و فارغ از امید چنین می انگارد که ممکن است ق
ف آن رخ دهد در نیایش حکیمانه، نیایشگر  . گویی،اش محقق نشودو خواسته عین حال، کام متصور است که خ

  :می گویدظ با خود و از پی حافش خود نیست در بند نیای
  حافظ وظیفه تو دعا گفتن است و بس«

  »در بند آن مباش که نشنید یا شنید
دست رد به  ،گذرددر می  4»شکر و شکایت«گانۀ از دوبه تعبیر دیگر، نیایشگر رواقی که فارغ از امید می زید، 

  کشد: در آغوش میا ر طمانینه و ، از شاکی و شاکر بودن عبور می کندسینۀ غم می زند
  رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند«

   چنان نماند و چنین نیز هم نخواهد ماند
  چه جاي شکر و شکایت ز نقش نیک و بد است؟

  »چو بر صحیفۀ هستی رقم نخواهد ماند
یایشی ، ن»درمانی گشتالت«آمریکایی سدۀ بیستم و مبدع روش فریتس پرلز، روانکاو و روان درمانگرِ همچنین، 

  »:نیایش گشتالت« موسوم به دارد 
  من از پی کار خود و تو از پی کار خودت«

  به این جهان نیامده ام تا با خواسته هاي تو زندگی کنم،
                                                             

در » بی«معنایی منفی پیشوند بینگارم. اما، با عنایت به بار » یدواري/ ناامیديام«  ۀاستفاده کنم و آنرا وراي دو گان» بی امیدي« م از ترکیب ستخوایدر ابتدا، م .1
حظهقراري، بی، بیترکیباتی چون بی صبري   دم و اختیار کردم. را برکشی» فارغ از امید« تربیت.... آنرا فرو نهادم و ، بیم

  اثر خواندنی ذیل:دو ، نگاه کنید به جهانِ رواقی و آراء رواقیون، به عنوان نمونه-براي آشنایی با زیست .2
   چاپ هشتم.. 1397گمان،  نشر تهران،ۀ محمود مقدسی، ، ترجمزگار کنونیی زیستن در روواقرلسفه اي براي زندگی: فویلیام اروین، 

   چاپ دوم. ،1399، ترجمه سینا بحرایی، تهران، نهرگان خرد، ۀ زیستنِ خردمندانه؛ فلسفقی گريرواناس سالزبرگ، جو

3. fatalism 

 یاز سالکان سنت يریکث رینظ ،یسالک سنت نیا ابم،ی یهم سخن گفته و پرده برگرفته است. چنانکه در م تیاز شکر توام با شکاخود،  وانیدرد ،يرازیحافظ ش 4.
 يچه جا: « دیگو یم گرید یفسکند و ن یم »تیبا شکا يشکر« خود، » دلنوازِ اریزان «  یکرده است. نفس یتجربه م را یو گوناگون ریو سالکان مدرن؛ احوال متغ

 دارد.   یرواق ستیز ۀبا نحو يادیتناسب ز یدوم». و بد است کیز نقش ن تیشکر و شکا
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  تو هم نیامده اي تا به دلخواه من زندگی کنی.
  تو تویی و من من، 

 سعادتاگر تصادفا همدیگر را یافتیم زهی 

  1.»و اگر نه چاره نیست
  

هاي خود و دیگران را به راي العین دیدن و پذیرفتن یتزند. محدودموج می» نیایش گشتالت« ر د رفیبصیرت ژ
ف دهد. د و آرزوي ما رخ میقصنیت،  و تن دادن به این مهم که به رغم میل من و تو، امور متعددي در عالم، خ

، با زیستن رواقی انسانی است پذیرِهاي گریزنا محدودیت متضمنِ برکشیدن و برجسته کردنِ که نیایش گشتالت
           .»نیایش حکیمانه« سازوار است و مصداقی است از 

کننده، ندانم انگار و یا رسیم. این نوع نیایش، هنگامی رخ می دهد که نیایشمی» نیایش آرزومندانه«به  در ادامه، 
رۀ آن، حکمِ به تعلیق حکم ارد یا درباستی وجود ندقد است چیزي تحت عنوان ساحت قدسیِ هتخداناباورست و مع

ع شده که براي ترجمانش لب به نیایش می گشاید؛ تو گویی که نیایش قاي واکند. در عین حال، در وضعیت وجوديمی
 کننده دوست می دارد کسی باشد و سخنانش را بشنود و مجال نجوا کردنِ با او را داشته باشد. به تعبیر دیگر، حس

اي چون کند و از پی سالک سنتی» بازينظر«زیستۀ پیشین، فرد را بر می انگیزد تا اینگونه نیایش و  ۀجربستالژیک و تنو
گردد و تجربه زیستۀ پسِ پشت را فرا یاد آورد و زمزمه کند:                                               خود و سلوکیِ حافظ، دلتنگ شاهدهاي عهد شباب فکري

  مستی دگر با شاهد عهد شباب                                   از سرِ«
ق افتاده بود                           رجعتی می خواستم لیکن ط

  در مقامات طریقت هر کجا کردیم سیر                                  
                                            »اده بودعافیت را با نظر بازي فراق افت

کننده بر این باور است که ساحت قدسیِ مستقلّ از ذهن او وجود ندارد؛ در عین حال، نیایش کردن، واقع، هر چند نیایش در
لکش و انِ دداست در س مانوئلیي قدنجواها .را برایش رقم می زندآثار و نتایج روانیِ نیکویی  بهبود می بخشد و حالِ او را

      2، به قلم ِ میگل اونامونو را می توان مصداقی از نیایش آرزومندانه بحساب آورد.»قدیس مانوئل نیکوکار شهید«عافیت سوزِ 

                                                             
 . 175، چاپ بیستم، صفحه 1393شر پبیکان، ، ترجمه گیتی خوشدل، تهران، نروانشناسی کمال: الگوهاي شخصیت سالمدوان شولتس،  .1

 . 223-275، چاپ پنجم، صفحات 1385، ترجمه بهاءالدین خرمشاهی، تهران، نشر ناهید، چند داستان دیگر هابیل ومیگل اونامونو،  2.
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کار  شفردي در دریایی طوفانی در حال غرق شدن است. هر چند تا جایی که چشم مثال زیر را در نظر بگیرید.
، اما به تار گشتهو در چنبرۀ گردابی هایل گرف مه آلود است تاریک و تیره و افقو  ي را نمی بیندامی کند، جنبنده

   1.کندضاي کمک میزند و تقا، فریاد میاندازدتیري در تاریکی میامید اینکه شاید کسی سخن او را بشنود؛ 
ارد و هیچ یِ هستی باور ندچند به ساحت قدسکند؛ کم و بیش اینگونه است. هر رزومندانه مینیایش آ احوال نیایشگري که

واقع  2نحوه اي از بودن یت وعانگارد؛ در عین حال، برخی از اوقات، در موققرائتی از امر متعالی را موجه و معرفت بخش نمی
        3.شنیده شود در هستی طنین انداز گردد و و آرزو می کند کاش نجواهایش دهان به نیایش می گشاید می شود که

فوق،  ۀگاننیایش هاي پنجانواع نیایش به روایت نگارنده است. از  قّ ششم و آخر، ش»گرایانه نیایش ناواقع«
 به نحوي که در نیایشِ ،کننده وجود داردنیایش و زبانِ روان هن وذمفروض مشترکی دارد: جهانی مستقل از 

آن وسعت « نده غرق تماشاي رفانی، نیایش کنکند؛ در نیایش عتخاطب می» او« کننده با نیایش محور،مخاطبه
نیایش کننده به سمت هستیِ صلب و سخت روانه می گردد؛ در  ۀ؛ در نیایش حکیمانه، خواستمی گردد» واژهبی

نیایش آرزومندانه، نیایش کننده تمناي ساحت قدسیِ مستقل از خود را می کند. همچنین، در نیایش معنوي، نیایش 
  رد.                                 ان پیرامون و مستقلّ از خود ندابه جه عنایتیکننده، 

در نیایش ناواقع گرایانه، که موضع مختار فیلسوفان دینِ ناواقع گرایی چون دي.زي. فیلیپس و دان کیوپیت 
ت از عالم میان زبان و جهان بنا شده است؛ که گویی زبان، کاشفی نامنقحِ ۀبر رابط 1»واقع گرایی دینی«  4؛است

                                                             
   سپاسگزارم. کنی کتابِبابت معرفی  ،عزیز یاسر میرداماديِ . ازبرگرفته امو اثر ذیل  کنی آنتونیصر، ایلسوف معمثال را از ف .1

Anthony Kenny (1994) The God of the Philosophers (Oxford: Oxford University Press).   
شِ سخنرانی کرد. »دیدگاه نو ۀحلق«در »  ؟توانند به درگاه خدا دعا کنند ان میآیا خداناباور« ت عنوانحت معاصر، دینی اننواندیشاز مادي، ، یاسر میرداپیشتر  ت
فایل  .است در تناسب، یاد کرده ام» ایش آرزومندانهنی« ن تحت عنوان از آاله قدر این م نچهآبا  یک خداناباور،وجه انگاشتنِ امکان نیایش کردنِ او براي م فکري

  لینک زیر موجود است:این جلسه در  سخنرانیِ
https://www.youtube.com/watch?v=l4UiEv0IPC0 
2. mode of being 

اي ندانم انگاري دم می زند و مناسک دینی را فرو نهاده؛ چند ستان قدیمی، چند سال پیش برایم نقل می کرد به رغم اینکه سالهاست در حال و هویکی از دو 3.
د. اکنون که این پیشین خود را بدست آورده باشدینیِ هاي صباحی در حال و هوایی واقع شده بود که نمازهاي روزمرۀ خود را مرتب می خواند؛ بدون اینکه باور

  بوده است. » نیایش آرزومندانه«  سطور را می نویسم، تصور می کنم، آنچه او انجام می داده، مصداقی از
ن دیده ام؛ حال و هوایی که می توابارها ، احوالی قریب به حال و هواي آن دوست را افزون بر این، در کار و بار روان درمانی خود، در میان برخی از درمانجویان

 نامید.    » نیایش آرزومندانه« آنرا تمناي نیایش کردن و 

  در زبان فارسی، به عنوان نمونه نگاه کنید به:» ایی دینیناواقع گر« براي آشنایی با  .4
  .1376، ترجمه حسن کامشاد، تهران، طرح نو، دریاي ایماندان کیوپیت، 

  .  1379، بهار ماهنامه کیان، »بحران ایمان« ویژه نامۀ 
 . 18، شماره ۀ هفت آسمانصلنامفکیان، ، ترجمه مصطفی مل»دین در آینه ویتگنشتاین« زي فیلیپس،  .دي
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دارد. به تعبیر دیگر، این فیلسوفان، مبتنی بر روایت خود از آراء ویتگنشتاین متاخر،  2مستقلِ از هویات زبانی
از  4شده است.مفروض گرفته  ،و جهانی مستقل از زبان 3ده شدهمیبد فه» واقعیت«ژۀ وا »گرامرِ« د تا کنونقدنتمع

  انگاشت.  نیایش هاي یاد شدهدینی را می توان بدیل شقوقِ اینرو، نیایشِ متناظر با این تلقیِ از امر 
 قوام و حضورِمی شوند که قوامش به  »زبانی -بازي«دینداران وارد یک  دینداري؛ ۀبه نزد ایشان، در حوز 

متصور شد. مطابق با  ، براي امر دینیتوان تعین و تقرري مستقل از جامعۀ کاربران زبان کاربران زبان است و نمی
هستی دارد؛  اي از رابطۀ خود با امر متعالی و ساحت قدسیِز اینکه خود نیایش کننده چه تلقیروایت، فارغ ا این

هیاتیِ روایت  کژتابیهاي  هزار توي زبان و صید کردنِ ۀواکاوي قلعاز موجه در این میان عبارتست فلسفی و ا
یایش کننده و نیایش را به نحوي دیگر صورتبندي ننها عبور کردن و رابطۀ میان آو از  5زبانی و خطاهاي گرامري

  6».نداریم فراگیرهاي اصلی عدم فهم ما این است که از کاربرد واژه هایمان دید  از سرچشمه« ؛ که کردن
واژگان، مطابق با این تلقی، اشتغال به عملِ نیایش، به صورت فردي و یا جمعی، عبارتست از بکار بستن  

ف کنندگان انجام می دهندنیایشز اعمال و مناسکی که دیگرِ عبارات و تبعیت کردن ا . چنین نیایشی بر خ
که به  ؛داشته باشداز جهان پیرامون یتی فباشد و کاش» عالم واقع«معطوف به  ، اساسا بنا نیستهاي پیشیننیایش

لت شناختی،  ، آنچه در مقابل. رفته استبد فهمیده شده و بکار  توسط کاربران زبان ،»واقعیت دینی« تعبیرلحاظ د
ب دن و در کارکرد و آثار و نتایج مترتّنیایش ش ست از درگیر عملِتعباررهگشاست و محوریت دارد، در این میان 

     .   ، به دیدۀ عنایت نگریستنبر آن
مانطور که هنهیم. در واقع، نیایشی میشده که در گذریم، پاي به وادي بیناگفته نگذارم که از شش نوع نیایش یاد

 7.انواع نیایش در می رسد نیایشی هم پس ازسد، بیایمان ورزي به روایت نگارنده در می ر حاءایمانی پس از انبی

                                                                                                                                                                                                          
1. religious realism 
2. linguistic entities 

  یِ آن در ویتگنشتاین متاخر، به عنوان نمونه، نگاه کنید به:و لوازم فلسف» گرامر« براي آشنایی با مفهوم . 3
Michael Luntley (2003) Wittgenstein an Judgment ( Blackwell: UK). 

 به عنوان یک ویتگنشتاین پژوه، با روایت و قرائت کیوپیت از آراء ویتگنشتاین متاخر همداستان نیستم.   4.

5. grammatical mistakes 
  .74، صفحه 1399، ترجمۀ مالک حسینی، تهران، هرمس و کرگدن، تحقیقات فلسفیلودویگ ویتگنشتاین،  .6

ت دو ماهۀ اخیرع ایمان ورزي سراغ گرفته ام. در آثار مکتوب و شفاهی خود تا کنون از پنج نو تداي این جستار آمد؛بدر ا که نطورهما .7 از ششمی  قّش ،تام
. راند نیز سراغ گرفت و سخن» ان ناواقع گرایانهایم« ، می توان از »اقع گرایانهنیایش ناو«  ققع، بر سیادر وا ».ع گرایانهقایمان ناوا: « هنمایاند را به من ایمان ورزي

، »شکاکانهایمان « ، »مان از سر طمانینهای« ، »ایمان معرفت اندیشانه«  ،»ایمان شورمندانه: « از یکدیگر بازشناختبر این اساس، می توان شش نوع ایمان ورزي را 
  ». گرایانهقع واایمان نا« و » ایمان آرزومندانه« 



١٣ 

 

ه معانی یاد شده، قائل به نیایش نیستند و یا نیازي بدان احساس نمی کنند، بیرون از واديِ نیایش قرار افرادي که ب
    می گیرند. 

  

  سخن پایانی
یان ندارد. از اینرو، در م 1و لزوما بارمعنایی دینی دارد» دعا«فراختر از  دلولیم» نیایش«، ی یابمه در مچنانک

محقق  ابراهیمی بیرون از قلمروي ادیان می توانند ،»نیایش حکیمانه« و» نیایش معنوي«فوق،  گانۀ هاي ششیایشن
و سیاقِ دینی رخ می دهند. افزون  بیرون از بافت، »نهنیایش غیر واقع گرایا«و » نیایش آرزومندانه« شوند. همچنین،

« ، »معنوي نیایش« اند؛ در حالیکهك عمودي در تناسببا سلو »نیایش عرفانی« و » محورمخاطبه نیایش«بر این، 
   2.و عجین می گردند با سلوك افقی در می رسند »ناواقع گرایانهنیایش « و  »نیایش آرزومندانه« ، »نیایش حکیمانه

زیر و زبر می شود و قبض و  ،معجون غریبی است؛ احوال متغیري را در طول زندگی تجربه می کند انسان
طم هايها بسط نا:از سر می گذراندوجودي را  و ت   . به قول مو
  زین دوهزاران من و ما اي عجبا من چه منم«

  »گوش بنه عربده را دست منه بر دهنم
  و:
  مندمچه کسم من چه کسم من که بسی وسوسه «

  گه از این سوي کشندم گه از آن سوي کشندم
  نفسی رهزن و غولم، نفسی تند و ملولم

  »رونم که بر آن بام بلندمنفسی زین دو ب
  
محور  ایش مخاطبهی لب به نیدر احوال در طول زندگیِ خویش، کننده،ست که یک نیایشاز اینرو، کام متصور ا 

نیایش معنوي، نیایش حکیمانه و نیایش آرزومندانه  پیشه کند. همچنان که بگشاید؛ در احوالی دیگر، نیایش عرفانی، 

                                                             
1. religious connotation 

  بسط داده ام. نگاه کنید به: » واي لودویگ و سهرابدر ه« مقالۀ به روایت خویش را در » سلوك عمودي« و » سلوك افقی« ربط و نسبت میان  .2
h ps://www.dinonline.com/38164/%d9%84%d9%88%d8%af%d9%88%db%8c%da%af-
%d9%88%db%8c%d8%aa%da%af%d9%86%d8%b4%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%86-
%d8%b3%d9%87%d8%b1%d8%a7%d8%a8-%d8%b3%d9%be%d9%87%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b1%da%af-
%d8%b2%d9%86%d8%af/ 
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گریز پس، کنندگان در طول زندگی خویش، فقط یک نوع نیایش را تجربه کنند. یشحدس زد برخی از نیا توانمی
 جهان و احوالِ- و گزیري از اذعان کردن و به رسمیت شناختنِ کثرت غیر قابل به تحویل به وحدت در زیست

  نیایش کنندگان نیست. 
دینداري را بسط دهم و افزون  ، انواع»تدین«و  »تشرع«با تفکیک میان م دهاي خود کوشیدر یکی از نوشتهپیشتر، 

؛ از انحاء زیست دینیِ متکثرِ نامتعارف »دینداري تجربت اندیش «و  »دینداري معرفت اندیش«بر دینداري متعارف، 
نش، پرده بر گیرم؛ دینداري هایی  ن و قائ از دینداري  هایی سبککه هر چند متشرعانه نیستند، اما به روایت حام

      1د.نبحساب می آی
« و » تشرع« . اگر مراد از تمایز بخشی میان و سر بر می آورد ن در می رسدآانحاء نیایش به روایت نگارنده پس از   

نیایش، از این مهم پرده بر می گیرد که زیستن معنوي در ، بسط ظرفیت هاي دینداري بود؛ تفکیک میان انواع »تدین
ایش زیست دینی است و می توان نیایش معنوي، نیایش حکیمانه و نی روزگار راززدایی شدۀ کنونی، فراختر و فربه تر از

ز امر متعالی همانطور که می توان تصورات مختلف ا سراغ گرفت.نیز ان رانگاران و خداناباوآرزومندانه را در میان ندانم
می ؛ 2مودتفکیک ن »خداي وحدت وجودي«و  »انگاريخداهمه«، »خداي فلسفی«را از  »خداي ادیان«را برجسته کرد و 

 اربِتج و تکثرِ درکی پیچیده تر از تنوعاز پی آن، نیایش را از یکدیگر بازشناخت و  حاءتوان انواع ایمان ورزي و ان
    زیستۀ انسانهاي پیرامونی بدست داد. 

تر کند را روشن از حدود و ثغور سلوك مدرن در روزگار کنونی نگارندهامیدوارم، بحث از انواع نیایش، روایت 
ت و مفاهیمی چون و  « ، »سلوك افقی/ سلوك عمودي« ، »سالک سنتی/ سالک مدرن« به مهربانی در کنار مقو

هیاتی« ، »تنهایی مخلمین ، »ایمان شکاکانه« ، »ایمان از سر طمانینه«  ،»سیون دینیالینا«  ،»متافیزیک نحیف« ، »طنز ا
  ....بنشیند. »کورمرگی« 
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