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  *اسماعيل نرماشيري

  چكيده
ي صـرفاً  ا سـپهري منظومـه   »صـداي پـاي آب  « ةكننـد كـه منظومـ    اغلب گمان مي

دسـت آورده، ثابـت    هاي بـه  از طريق آگاهي ،اما اين مقاله. شاعرانه است  ـ  توصيفي
در  همچنين،. ي نهفته استفهاي پنهان اين منظومه كاركردي فلس كند كه در اليه مي

 شود؛ ديده ميشناسي  كنش هستيهاي طبيعت نوعي  بين عناصر و پديدهاين اشعار 
ي و هـم از  ا هـاي مكاشـفه   زيرا سپهري از جمله شاعراني است كـه هـم از آمـوزه   

  . هاي توصيفي و هنري برخوردار بوده است قابليت
يابـد و   مـي خـوبي در  مفاهيم معنادار عناصر را بـه  ،با دركي هوشمندانه سپهري،
ها را در قالبي شاعرانه  كيهاني آن ها و نوع نظم ديالكتيك پديده ةرابط سپس تلويحاً

هـاي ارجـاعي و فكـري منظومـه نشـان       به اضالع و كـانون  انديشيدن. كند ميبيان 
گرايانـه و بـا رويكـردي     دهد كه او زواياي پنهان اين شعر را در منزلتـي تعـالي   مي

  .شناسانه فراهم آورده است غايت
ر اين شعر صرفاً در پـي  توان گفت كه شاعر د ت ميئ، به جرها از رهگذر دريافت

ت نفس در قالـب و نگـاهي شـاعرانه نبـوده اسـت، بلكـه از ايـن        يف و بيان لذتوص
  .رده استشناختي تبيين ك معرفت اي گونه بهرهيافت مباني بنيادين وجودشناسي را 

با اسـتفاده از روش   و دريافتيو  رشاين مقاله با چنين نگنگارنده در  رو، ازاين
نظريـات  اثبات  گردآوري مطالب و فلسفي به ـ تحليلي ةبا شيو و يا كتابخانه مطالعة
  .مبادرت ورزيده است خود

، شناسـانه  ديـالكتيكي، غايـت   ةتحليل فلسفي، صداي پـاي آب، رابطـ   :ها كليدواژه
  .شناختي معرفت
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  مقدمه
 ماننـد عنصر و نوع ساخت و چگونگي كاركردشان،  سبب به ،بايستي گفت آثار و متون ادبي

هـاي ارزشـي و بعـد     بار خواندن مصرف شـوند و جنبـه    كاالهاي مصرفي نيستند كه با يك
ماهيت انضمامي و داللت  چرا كه. كار نيايند خود را از دست بدهند و ديگر چندان به ةقخال

گرايانه تهـي   تعالي ةتنها با هر بار خواندن از معنا و افاض شود تا نه بخشي آثار ادبي باعث مي
شـان بـه ميـزان فهـم      معنازايي و يا معنابخشي ةي گسترا بلكه با خوانش هر خوانندهنشوند، 

  .يابد ميزمان و تعامل افكار علمي توسعه 
كـه متـون و    انـد  گزينش و نوع فرآوري زبان و انديشه از جمله عوامل مهم ديگري يوةش

اسـاس همـين    قطعاً بـر  .دارند ها پويا و ديناميك نگه مي آثار ادبي را در جريان تاريخ خوانش
عقالنيـت مـتن و خواننـدگان     ةنظري ،چون روالن بارت ،پردازان نظريهبرخي هاست كه  مؤلفه
متن ادبي بايستي به طرزي عمل كند كه خواننده صـرفاً  « از نظر بارت، .اند د را طرح كردهمولّ

ي است ا مان نكتهو اين ه ؛)139: 1385 ،آلن( »متن باشد ةكنند بلكه توليد ،كننده نباشد مصرف
و  ،)63: 1386 ،ريكـور ( »دانـد  يك فرض اصـلي كـنش فلسـفي مـي    «كه ژوئل رومان آن را 

  .)همان( »كند تلقي مي ،دنياي متن و خواننده ،ديالكتيك دو دنيا«ريكور آن را   پل
تـاريخ زبـان و ادبيـات     ةتوان گفت در گستر با توجه به اين مباني علمي مي ،به هر حال

هـا در آن نمـود    شوند كه اين جنبه يافت مي ،اعم از كالسيك و معاصر ،فارسي آثار فراواني
  .سهراب سپهري نيز اشاره كرد »صداي پاي آب«توان به  عيني دارند كه مي

سطح ظاهري و بيروني كـه همـان توصـيف     .1 :دارداين منظومه دو سطح مجزا از هم 
واقـع عقالنيـت و كـنش فلسـفي ايـن       كـه در  و نهفته رونيسطح د .2 .عناصر طبيعي است

اغلب محققان و كساني كه به تفسـير و تحليـل    اما ،منظومه در همين نوع دوم متمركز است
  .اند اند از آن غفلت كرده اين منظومه پرداخته

 ةكـه آيـا منظومـ   مهـم   پرسـش  به ايـن تا  كوشيده شده است پيش رو ةمقالدر  ،بنابراين
تحليل فلسفي ة از طريق شيو ،؟يا خير صرفاً توصيف عناصر طبيعي است »آب صداي پاي«

 در اين مقاله، .داده شودپاسخ متقن و علمي  ،اي هكتابخانة گيري از ابزار و روش مطالع با بهره
 محتـوا و سـاختار   بيـانگر كـه   ،ههايي از منظوم كه بخشاست كار بدين صورت بوده ة شيو

بـا  هـا   بخـش اين هاي مندرج در  عناصر و پديدهسپس و شده است اب انتخ است،منظومه 
تصـريح   افـزون بـر   وشناختي فلسفي بررسي شده است  تحليل ساختاري و با نگاه معرفت

گرايانـه بـا    انديشي و تعـالي  ها از نظر بعد غايت آنة رابطبه  ،ها با يكديگر وجودي آنة رابط



 135   اسماعيل نرماشيري

  1390 پاييز و زمستان، دوم، سال اول، شمارة ادبيات پارسي معاصر

هـاي   اندك بـه اندوختـه  حتي اميد است اين مقاله مطلبي  . توجه شده استوجود مطلق نيز 
   .براي تتبع بيشتر باشد راهيمندان بيفزايد و  فراوان دوستداران سپهري و ساير عالقه

  
  بحثة ارچوب نظري و پيشينهچ

تگي سـ گس ،در فلسفه و نيز در طبيعت«كند كه  تاريخ فلسفه و نظام طبيعي آشكار مي ةمطالع
مباحــث فلســفي  همــة ســبب،بــه همــين  ؛)253 /2: 1382 ،كريشــنانرادا (» وجــود نــدارد

گرايي هيـومي و حتـي    ربهجهاي فلسفي خردگرايي دكارتي و ت انديشمندان اسالمي تا بحث
كـه   ،هاي ديالكتيكي هگلي و اگزيستانسياليستي سارتري و ديگران همه در اين اصـل  روش

زيرا فلسفه دانشي است  .اند مشترك ،)281 :همان( »تبيين مفهوم واقعيت است هفلسفة وظيف«
هاي جهان آفرينش و چگونگي روابط و سير  كه انسان را به كشف سرآغازها و ابعاد واقعيت

  .شود ها رهنمون مي تكويني آن
ها از شرايط آرماني برداشتي ثابت نيست و به مرور  برداشت انسان«چون  ،ديگر سوياز 

كند و هر دوره بر مبناي آنچـه ارزشـمند    ير ميت اجتماعي و فكري تغيالزمان در متن تحو
 ،بنـابراين  ؛)292 :1386 ،محموديـان ( »كنـد  وضـعيت آرمـاني جلـوه مـي    .. . شود دانسته مي

   .درستي بيان كنند هاي آرماني بشر را به توانند جلوه هاي فلسفي بهتر مي آگاهي
كـه   ،تا در عصر جديـد  است هاي فلسفي موجب شده همين كاركردها و ارزش ،يقين به

از مبـاني اصـول    استفادهبسياري از محققان و منتقدان با  ،هاست واقع عصر تحليل انديشه در
آثار و متـون ادبـي قرابـت     كه سبب آن بههاي بشري را تجزيه و تحليل كنند و  فلسفي دانش

علمـي و دانـش   هـاي   گيري از قاعده توان با بهره مي ،رو ايناز ؛بيشتري با افكار فلسفي دارند
  .هاي فكري و نوع نگاه و برداشت شاعران و نويسندگان را پژوهيد مايه فلسفي بن

بـه مطالعـه و تحليـل فلسـفي     بر آن شد تا  ،ت و اعتنار همين اهميبا تكيه ب ،نيزنگارنده 
 .بپردازد ،با نمودي وصفي و روايي اي همكاشف ست اي هكه منظوم ،سپهري »صداي پاي آب«

  منتقـدان ادبـي از اصـول فلسـفي مغفـول       نبـردن  بهـره  سـبب  حق علمي اين منظومه به زيرا
   .واقع شده بود

تـا ايـن منظومـه صـرفاً از نگـاهي فلسـفي        كردمهم ديگري كه نگارنده را مصمم ة نكت
 .نگاه و بيان بسياري از منتقدان به سبك شـاعري و زبـاني سـپهري بـود    ة نحو ،تحليل شود

نگاه و بيان آنان به شعر و شاعري سپهري مصداق اين سخن استوارت ميل اسـت كـه    زيرا
 »و پذيرش ،گو و گفت ،ريشخند :گذرند هاي بزرگ انديشه از سه منزل مي كاروان« :گفت مي
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كه دقيقاً جريان تاريخ نقد و نگاه به سپهري و شعرش چنـين مراحلـي   ) 397 :1386 ،آنژل(
   .داشته و دارد
هـاي عرفـاني و    وضعيت جهان امروز ما ناگزير به تفسير و تحليل آمـوزه با ند ناگفته نما

 »صداي پـاي آب « .تا بشر هويت و اصالت انساني خود را فراموش نكند هستيم اي همكاشف
 .اشـتراك شـعر و فلسـفه اسـت    ة شهود و ادراكات قلبي نقط زيرا ؛چنين جايگاهي داردنيز 

ة اين مطلب نقط .اين شهود و ادراكات را تبيين و تحليل كند دتوان تر مي فلسفه دقيق بنابراين،
  .بپردازد »صداي پاي آب«ة اتكاي ديگري بود تا نگارنده صرفاً از اين منظر به منظوم

 جا كه نگارنده جسـته و مطالعـه كـرده    بحث بايستي خاطرنشان كرد تا آن ةپيشينة دربار
نپرداختـه  اين منظومه ه بررسي و مطالعة بتا به حال هيچ منتقدي با اين سبك و سياق  است
اين منظومه نوشته شده به تحليل و ة ها و مقاالتي كه دربار غلب كتابتوجه و تأكيد ا .است

كه اين جسـتار بـا    حالي در ،تفسير سطح توصيفي و بيروني عناصر طبيعي محدود بوده است
اصـر طبيعـي را از ديـد    عن همـة شناسانه به تحليل فلسفي ساختار پرداخته و  نگاهي معرفت

گاه بـا وجـود مطلـق در بعـد      ها با يكديگر و آن وجودشناسي و چگونگي ارتباط آنة فلسف
وجـه   هيچ تحقيق بهة اين عنوان و اين شيو يقين، به .شناسي تحليل و تفسير كرده است غايت

از منتقـدان پراكنـده و    رخـي گفت ب دباي البته .قرابت فكري و علمي با ساير آثار قبلي ندارد
اند كه فقط اشارات مختصري  هايشان آورده الي نوشته موردي مطالبي بسيار اندك را در البه

   .نه مورد خاص منظومه ،سهراب سپهري اي ههاي عرفاني و مكاشف است به انديشه
  

   »صداي پاي آب«نمودهاي فكري و زباني سپهري در 
 ،رو ايـن  از .هاي بلند سپهري است كي از منظومهي »صداي پاي آب«ة واضح است كه منظوم

اش را در بياني شاعرانه و در قالب زبـاني   وي كوشيده تا در اين منظومه جوهر تفكر فلسفي
نماياند كـه او در پـي ظهـور و     نيكي مي مبادي و مباني اين منظومه به. توصيفي متبلور سازد

  .بوده استشناسانه  بروز نوعي استبصار وجودي و دركي معرفت
ست داراي سلوك باطني و سلوك باطني او مسـتقيم بـا    شاعري«چون سهراب سپهري 

هـاي   پيـري و تجربـه  ة اش از نوجواني به جواني و پختگي و سـپس تـا آسـتان    سير زندگي
ـ   بـه   ؛)11 :1376 ،آشـوري ( »بيرونـي  ةدروني او در اين سير بيشتر رابطه دارد تا هـر حادث

تـز   هم حديث نفس او باشد و هم«تواند براي او در حقيقت  اين منظومه مي ،سببهمين 
  .)180 :1376 ،طبايي(» او
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 ،كه رنگـي هنرمندانـه نيـز بـه همـراه دارد      ي،آفاق فكري وة در جهان شاعرانه و گستر
اشيا براي او معنويـت دارنـد و در   ة هم« رو، ازاين ؛كند چيز در روندي روحاني سير مي   همه

بخشد و تمام ذرات عالم براي او  رود و به آن حيات معنوي مي فروميچيز مادي  ژرفاي هر
چنـين نگرشـي    زيرا .)220 :1377 ،شكيبا( »توانند داراي روح و عاطفه و احساس باشند مي

   .اش ريشه دارد اي هدر باورهاي مكاشف همچنين در وجدان فرهنگي او و
 ؛قابليـت اسـتعاليي دارنـد    ها جنس پديده يشهودي وة و انديش اي هدر باورهاي مكاشف

هـا   هستي مرتبط و خالق با ساير پديـده  ،در هر شكل و سطحي ،ها پديدهة كه هم يعني اين
سـاير شـعرا برگزيـده     بازباني متفاوت  ،همين الگو و نمودار فكريسبب  بهسهراب،  .دارند
شاعرانه و  جايي ندارد و اصطالحاً غير اي هپس اگر در شعر بسياري از شاعران هر واژ .است
واژگـان  «سپهري با صـميميتي خـاص بـه     .ا در نگاه او اين چنين نيستام ،شعري است غير

در  ،شاعرانه را اصطالح غير هاي به اين واژه و.. . دهد مردمي و روزمره جواز ورود به شعر مي
 ةي همـ تـا در نظـامي كلـ   ) 45 :1387 ،غياثي(» گرداند جذاب مي ،هاي شاعرانه فضاي سازه

سياق   و ك سب نكردن درك .وجودي سير كنند ةترين درج ترين مرتبه به عالي ها از نازل پديده
تا بسياري گمان برند كـه شـعرش از ابتكـار و خالقيـت     است موجب شده  سهرابخاص 

از واژگان روزمره و تخاطبي است با كمي  اي هزنجير فقط ندارد و اي جلوه شاعرانه و شعري
درخواهيم يافت كـه او   ،ها بينديشيم ر از سر صدق علمي بدانحال اگ. چاشني لحن و تغيير

تـرين مفـاهيم فلسـفي را در ابعـاد      اش توانسـته اسـت عميـق    جويي از نبوغ شاعرانه با بهره
كـه از ديـد بسـياري فقـط عنصـر بسـيط        ،پيرايه شناختي با انتخاب زباني ساده و بي معرفت
   .بيان كند ،اند تخاطبي

فرازماني و فرامكاني انديشيده  ،»صداي پاي آب«ة در منظوم ،يسپهر كه اين كوتاه سخن
يلي تحلة كه خود بخشي مهم از فلسف ،هاي هستي زبان را جاذبه ،بنابراين ؛و عمل كرده است

واقـع دو ابـزار همسـو و     تي از فلسفه به همراه دارد و دركه خود عيني ،با هستي شعر ،است
  .است كردهكامالً درآميخته و متبلور  ،اند موازي
  

  و اگزيستانسياليسم  »صداي پاي آب«
پنداشت كه سهراب سپهري شـاعري بـا تفكـرات     يدلزوماً نبااز محققان، خالف بسياري  بر

 سراسرشناسي در  انديشي هستي اما نظام ،معناي واقعي امروزي آن بوده  اگزيستانسياليستي به
كنـد كـه    روشـني ثابـت مـي    به »بصداي پاي آ«ة منظومة شالود .است نياين منظومه دريافت
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به اين قطعيت فكري رسيده بود كـه انسـان عصـر مـدرن گـوهر وجـود تـابعي و         سهراب
 سـبب  بـه  ،كشـد  كه بار امانت الهي و معرفت و عشق او را بـه دوش مـي   ،محمولي خود را

از ياد برده كه اين چنين خودبينانـه و خودخواهانـه   هاي زندگي صنعتي  تزاحم افكار و ايده
مطمئناً بر همين مبناست كه او  .گيرد هاي ديالكتيكي حيات را ناديده مي كند و جنبه رفتار مي

» هستي خويش بوده اسـت ة بيشتر از ديگر شاعران معاصرش در پي كسب هويت و تجرب«
صميمي و مؤثر انساني خـود را بـا سـاير     رابطةكوشيده تا  و مدام مي ،)142 :1376 ،باقري(

 ،هم به وجود خود و هم به هستي ساير موجودات بدين طريقتا شايد  كندر برقرا ها آفريده
   .ها را نيز تبيين سازد معنا دهد و بعد تكويني و تكاملي آن ،ندوجودي معنادار اصالتاًكه 

او انديشـمندانه وجـود    چـرا كـه   .شناسيك دارد هستي جنبةتفكر سپهري  ،در اين منظومه
كند و در همان حـال حقيقـت خـويش را نهـان      آشكار مي خود را در قالب موجودات«مطلق 

ة در فلسـف  سهراببينيم  مي وضوح به به اين علت است كه و) 124 :1387 ،همداني(» سازد مي
در «پس اگر بگوييم كه شعرش  .گويد سخن مياش همواره از راه ديگر ديدن  فكري و عرفاني

 چرا كه .ايم سخني به گزاف نگفته ،)2 :1378 ،سنجري( »هستي است ةكمال خويش هنر نظار
هـاي   اش در آفـاق و انفـس بـا نگـاه     شاعرانهة مشاهده و مكاشف«هاي فكر و  آگاهي و صورت
  .)11 :همان(» عادي تفاوت دارد
ها از مقام اُنـس   توان گفت كه اين منظومه نوستالژي شاعر و ساير انسان تر مي از منظري دقيق

نسبت بـا يگـانگي بـا     ،دلتنگي و حسرت پيشين شاعر« ،رو اين از .ابدي و حقيقت وجودي است
به دلتنگي و حسرت براي وحدت با كل و بازگشت معنوي به اصل و كل تبديل شده و  ،طبيعت

  ). 66 -  65: 1376 ،مختاري( »سمت كليتي نامحسوس تشديد شده است  حركت ذهن به
وجود و موجودات  ميانة فاصل اي گونه بهتا او  است يقيناً حركت در اين مسير باعث شده

دسـت   ل بهبحر تأم«از  چهو آن كندابط پنهاني و آشكار نظام كيهاني را تفهيم ورا از بين ببرد و ر
در چنـين مراتـب متعـالي     چرا كـه  .)351: 1384 س،ياست( »آورده در راه عشق نيز صرف كند

گويد وقتي به اين مرحلـه   دهد و به ما مي هستي را به ما نشان مية ادراك عصار«است كه وي 
يـك چيـز اسـت و     چيز  همه .نه در زمان و نه در مكان ،در كار نيست اي هرسيدي ديگر فاصل

تـك اجـزاي    گونه كه تك همان .)229 :1377 ،ضرابيها( »ستا سو ها به يك پديدهة گردش هم
   .كنند اش اين حركت و مراتب متعالي را آشكار مي عناصر در منظومه

زيـرا مـا همچـون     .دانيم كه شناخت هر موجودي به شناسايي هستي مرتبط اسـت  البته مي
آنچـه هسـت صـيرورت يـا شـدن       .صالً بودن نداريمادر عالم طبيعت «افالطون باور داريم كه 
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دربارة نگرد و  و سپهري از اين دريچه به هستي و وجود مي ،)12 :1385 ،حائري يزدي( »است
را از مكـان و زمـان    »صـداي پـاي آب  «ة منظوم سبب،به همين . كند مينظام تكويني آن بحث 

  .كندتفسير و تبيين  رارساند تا اين درك حضور  كند و به فرامكان و فرازمان مي شروع مي
فاضـالنه بـا سـاير     اي رابطـه هـا نفـوذ كنـد و     هكوشد تا به دل ذر اگر وي كنجكاوانه مي

ين سـيري فراينـد ايـن ايـدئولوژي و     ايـن چنـ   ،مادي برقـرار سـازد   موجودات مادي و غير
 شـدنِ  كـه نيسـت  اسـت  دريافتـه   بلكـه وجـوداً    ،تنها باور كرده نه يو زيرا .بيني است جهان
  .گشتن آن اثر شدن و بي نه محو ،جايي در صورت است نوعي تعالي است و جابه اي هپديد

كمال حيات «زيرا  .از اين نگاه ماهيت عالم هستي ماهيتي وابسته و مرتبط است بنابراين،
ايـن   .در كمال اين ارتباط است و زندگي واقعي وقتي كامل است كه اين ارتباط كامل باشد

سازد اين اسـت   چه زندگي را برجسته و مشخص ميآن .انضمامي نيستة ارتباط توافق ساد
 ،دورانـت ( »روابط دروني وضعي موافق با آن قـرار بگيرنـد   ،كه پيش از تغيير روابط بيروني

1386: 328  - 329(.  
كه مرجـع هسـتي    يعني اين .واقع هستي ارجاعي است توان گفت كه حدوث هستي در مي

شـناختي اسـت    موجودات با وجود نوعي نظام معرفت ةوجود مطلق است و رابط ،موجودات
عامـل   ،بـه ايـن ترتيـب    .اش دريافته است هاي عرفاني نيكي آن را از طريق آموزه كه سپهري به

درد او  .بهتر درد فلسفي است به بيانيپيدايي اين منظومه نوعي شناخت عميق فلسفي است و 
ماندن از اصل خـويش اسـت و بـه همـين دليـل او شـاعري اسـت         درد دور«در اين منظومه 

  .)19 :1377 ،مقدادي(» گويد انديشد و شاعرانه مي فيلسوف يا هنرمندي است كه فيلسوفانه مي
مند را با امكانات  فلسفه و شعر است كه او را مدد رسانده تا افق جهان كرانهمين تلفيق 

   .شاعري و هنر درآميزدة كران جهان بي
  

  ها  ها و تحليل فلسفي آن برگزيده
  اهل كاشانم

  روزگارم بد نيست
  سر سوزن ذوقي ،خرده هوشي ،تكه ناني دارم
  بهتر از برگ درخت ،مادري دارم

  رواندوستاني بهتر از آب 
  :و خدايي كه در اين نزديكي است



  »صداي پاي آب سپهري« ةفلسفي به منظوم ـ نگاهي تحليلي   140

 1390 پاييز و زمستان، دومسال اول، شمارة ، ادبيات پارسي معاصر

  پاي آن كاج بلند ،بوها الي اين شب
  .)272 -  271: 1381سپهري، ( روي قانون گياه ،روي آگاهي آب

كه ما در نگاه آغازين با دريـافتي روايـي از شـاعر و موقعيـت زنـدگي او       نظر از اين صرف
هاي مفهومي و  است استنباط رابطههاي ژرف اين بخش از شعر پنهان  آنچه در اليه ،يمارو روبه

توانيم ماهيت موجودات  مي ،شناسيك اين عنصر هستي طريقاز  .هاست الوجودي پديده ممكن
بيـان سـپهري   ة نحو .ي درك كنيمشناسانه و كل ظاهر مستقل را در نظامي غايت هاي به و پديده

در  .نمود يافته اسـت هستي مطلق در هستي اجزاست كه به وجهي متمثل ة ن حاالت افاضمبي
 .عد انتهايي اين بخش استكانوني آن است بة موردي كه نقط ،اين هستي و شكل ارجاعي آن

يعنـي   .دارد كه در هستي موجودات متمـوج اسـت   در پايان از هستي مطلق پرده برمي سهراب
قـي و  هـاي منط  و گياه نقشي انتشاري دارند و رابطه، آب ،كاج بلند ،بوها هايي چون شب پديده

   .وجود و موجود و يا عامل و معمول استة ها از نوع رابط پديداري آن
ولي  ،داند كند و خود را اهل كاشان مي او از كاشان شروع ميكه است  سببپس به همين 

   :سرايد جايي كه مي رسد آن هستي مكاني به فرامكاني مي ةسرانجام در جريان منظومه از مرحل
  ا ام ،اهل كاشانم

  شهر من كاشان نيست 
  .)286 -  285: همان( شهر من گم شده است

در نظـام ارتبـاطي    بودن در حال شـدن در آن  ست كه شناسي فرايندي است كه هستي روشن
آگاهي از  نماياند كه خود واحدهاي زباني و فكري سپهري مي .قابل فهم و معني استموجودات 

 ،بـودن  كاشان اهليعني  ،ابعاد امكاني سبب،به همين  .شناسي جرياني سيال است و نه ايستا هستي
 ،مـادري بهتـر از بـرگ درخـت     ،سر سوزن ذوقـي  ،خرده هوشي ،تكه ناني ،نداشتن روزگاري بد

پنهاني شوند كه  واقع پديده و موجوداتي محمولي اطالق مي در ،دوستاني بهتر از آب روان داشتن
  و همه چيز  همهوجودي كه در  .عنصر رابط محض دارند منزلة بههستي وجود مطلق را در خود 

پـس ايـن    .ها به بودن او بسته است آنة كند و وحدت هم هستي مية جا در جريان است و افاض
  .ها پديدهظاهري نه توصيف  ،دهد درك حضور است كه به شعر سهراب مفهوم واقعي مي

  من مسلمانم
  ام يك گل سرخ قبله
  رمهرم نو ،نمازم چشمه جا

  من ةدشت سجاد
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  گيرم ها مي من وضو با تپش پنجره
  در نمازم جريان دارد ماه جريان دارد طيف

  سنگ از پشت نمازم پيداست
  همه ذرات نمازم متبلور شده است

  خوانم من نمازم را وقتي مي
  سروة كه اذانش را باد گفته باشد سر گلدست

  ،خوانم علف مي االحرام ةريتكبمن نمازم را پي 
  .)273 -  272: همان(.. . امت موجقپي قد

ظـاهر   كـه بـه   ،بودنش را اين چنـين  چرا سپهري مسلمان :ترين پرسش اين است اساسي
  ! ؟كند معرفي مي ،مغاير كنش عبادي ديگران است

نظـر حصـول بصـيرت و      از ،بودن با ديگران تفكر و فهم او از مسلمان و مسلمان اًممسل
با ديدي وحدت وجودي يا به تعبيري اتحادي به اين  سهراب .دارد تفاوت ،هساحات انديش

ة شناسـي آن مرتبـ   مسلماني و شالوده ةفلسف ،از ديد وي .مورد عبادي و اعتقادي توجه دارد
حـدي دقيـق منظـور     هاي شاعر به مالك .استعاليي دارد تا با مفهوم واقعي آن درست درآيد

ظاهر نامرتبط با مسلماني و امور عبـادي   بههاي  برد و مرتبه ها را از بين مي اند كه فاصله شده
  .كند بيان مي ،طرزي كه نوعي انحالل عرفي و معمولي است به ،را در سرشتي تكويني

كنـد نـوعي    دقيق و درخور اعتنايي كه سپهري طـرح مـي   ةنكت ،در اين بخش از منظومه
بـه   .اسـت  ،سـي شنا ها بر يكديگر و هسـتي  تأثير و تأثري پديده ةيعني رابط ،ماهيت ادخالي
نياز  زيرا زماني كه .اند در چنين نظام فكري مفاهيم مدلولي با دال از يك نوع ،تر عبارتي ساده

هستي منفـرد و مسـتقل بـه    ة ها و موجودات از جنب پديده ةبايستي هم ،گرايي باشد به كمال
ة شناسـيكي رابطـ   در چنـين تفكـر هسـتي    چـرا كـه   .حد سير كنندپيوسته و متتكاملي ة جنب

ها  براي اثبات هستي آن اي هديالكتيكي موجودات با وجود مطرح است و بايد در چنين لحظ
هـم آميـزد    ها بايستي در ق به خود گيرند و هستي عيني و يا ذهني آنكردي فعال و خال كار

  .دست آورد واقعي خود را به »هست«من مسلمانم ة تا نشان
 اي هسـرخي و جانمـازش بـه چشـم     اش به گل باره هستي قبلهكجاست كه ي پس از اين

ـ  شوند تبديل مي ،ست كه خودش از جنس طراوت و نور و همسان مسلماني ،فياض قي او ب
ها بـه هسـتي    ي پديدهيعني هستي جزئ  .يابند اي مي هستي تازه گونه  همينبه موارد هم دقيقاً 

عينيتـي از  واقـع   مـن مسـلمان هسـتم در    زيـرا  .استپيوندد كه همان من مسلمانم  مطلق مي
هـا و هويـت ظـاهري     لحظـه  ،در جهان معناي وجود .حضور وجود مطلق در موجود است
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آميزند  هم مي گيرند و در خود مي بهبودن را  پذير با يكي پندار و نمودي قابليت شكلي همذات
  .كندتا كمال قرب و اتم وجود معناي حقيقي را استيفا 

نوعي به ايجاز  به ،شناسي در اثبات هستي ،هوشياري سپهري در اين است كه ،در اين بند
كـردن و   در عبـادت  ،رو ايـن  از .يافته اسـت   ر دستهاي متكث تنيدگي از جلوه هستي و درهم

سازند تـا هـم    ها مشاركت دارند و صميميتي متوازن را برقرار مي پديدهة بودنش هم مسلمان
   .تبيين گردد خوبي هاجزا بهستي در هستي ة درستي معنا پيدا كند و هم افاض بودنش به

  ،پشت دو برف ،ها بار آمدن چلچله پدرم پشت دو
   ،پدرم پشت دو خوابيدن در مهتابي

  .ست ها مرده پدرم پشت زمان
   ،آسمان آبي بود ،پدرم وقتي مرد

  .خواهرم زيبا شد ،خبر از خواب پريد رم بيدما
  .ها همه شاعر بودند پاسبان ،پدرم وقتي مرد
  خواهي؟ چند من خربزه مي :پرسيد مرد بقال از من

  .)275 -  274: همان(دل خوش سيري چند؟  :من از او پرسيدم
درك ماهيت عالم هستي براي بسياري سـخت و يـا غيرقابـل دريافـت      ،از نگاه سپهري

انـد و يـا گـم     درسـتي نيافتـه   نظام هستي را به ةهاي معناگرايان نخ رابطه چون اينان سر .است
هـا   اضالع و مطاوي پديده ،اش اي ههاي اشراقي و مكاشف آموزه سبب به ،سپهرياما  ،اند كرده

به  .متمركز كل وجود عميقاً دريافته استة ها را در نقط را و حتي چگونگي در پيوستگي آن
كنـد و آن را عـين بـودن     ديگر مرگ پدرش را انحالل و نـابودي تلقـي نمـي    سبب،همين 

  :شميسا گفتةبه  رو، است؛ ازاين با هستي پيشينيان درآميختههستي پدرش ة رابط زيرا .داند مي
  .)52  :1376 ،شميسا(پدر فردي او دو سال پيش و پدر نوعي او هزاران سال پيش مرده است 

 جـا  آن .تسلسلي پدرش با مادر و خواهرش نيز ديدة توان در رابط نگاه را مي نيهم البته
درواقـع،   .گيـرد  حالت زيبايي به خـود مـي  پرد و خواهرش  كه مادرش ناگهان از خواب مي

 .كنـد  پذيري پدرش را اثبـات مـي   پريدن مادرش نوعي حالت هست خواب بودن و از خبر بي
  .بودن آسمان حكايت از همين قابليت دارد گشتن خواهرش و آبي زيبا ،همچنين
سـت و آن هـم    از نظر وي مرگ نوعي هستي ،سپهري شاعري عارف است جا كه از آن
كسـي حجـاب    و بايستي هنگام مـرگ اگر از ديد بسياري مرگ فاجعه است  .صولهستي و

شناسـي   ا از نگاه او چون مرگ نوعي تعـالي در نظـام هسـتي   ام ،ها درافتد پديدهة م بر همتأل
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حـال   .بودنش را حفظ كنـد  كه متغير شود همان طراوت و آبي آن  پس بايد آسمان بي ،است
آميزي نيز بـه   كنند و مرد بقال نمود مهربانانه و محبت پيدا ميشاعرانه ة ها هم جنب اگر پاسبان
گفته شد كه موجودات در نظام تكـوين همـواره    تر پيش .گيرد امري شگفت نيست خود مي

نـه   ،انـد  ها موجوداتي متعلـق و درهـم تنيـده    زيرا آن ؛در مسير صيرورت و شدن قرار دارند
  .دو غيرمقي موجوداتي مطلق

 ،بخشـي موجـودات   از منظر معنادهي و يا معنـا  ،ن تحول و دگرگونيواقع مفهوم چني در
ة در رويكـرد فراينـد فلسـف    .هاست مراتب فراتر از هست عيني و ظاهري آن مسلماً امري به

در روند پديـداري موجـودات ديگـر     ،ها ضمن حفظ موجوديت خود آفريده ،شناسي هستي
  .دو سويه حاكم است اي هها رابط آن ميانتوان گفت  مياصطالح  به .گذارند تأثير مي

  دانايي بودة باغ ما در طرف ساي
   ،خوردن احساس و گياه باغ ما جاي گره

  برخورد نگاه و قفس و آينه بودة باغ ما نقط
  سبز سعادت بودة قوسي از داير ،باغ ما شايد

  خوردم فلسفه مي آب بي
  چيدم دانش مي توت بي

  شد  اهش ميخوة دست فوار ،داشت تا اناري تركي برمي
  سوخت سينه از ذوق شنيدن مي ،خواند مي ييولچتا 

  چسبانيد صورتش را به پس پنجره مي ،گاه تنهايي
  .)275: 1381سپهري، ( انداخت دست در گردن حس مي ،آمد شوق مي

انگاره  چه در اينآن ،اش نظر از حضور خوش ايام كودكي سپهري در بيان شاعرانه صرف
همين  .او از مشرب كيفيت استعداد هستي استة نگاه سيال و برآمدة است گسترانديشيدني 

 .كشـاند  مـي  ،كه وجودي منتشر است ،كيفيت است كه جنس هستي باغ او را در پناه دانايي
اصوالً باغ هستي  زيرا .باغ جز تأكيد بر تمركز همين وجود نيستة اين همه تكرار او از واژ

هاي مـرتبط پديـد آمـده و بـودنش را از آن      هست ةمركب و انضمامي است كه از مجموع
  .دست آورده است عناصر به

كنـد   تواند منزلـت فكـري سـپهري را كـامالً روشـن       دقيقي كه مية نكتدر مصرع آغازين، 
تحصـيل   .يعني خود هسـتي   اساساً سايه دليلي بر بودن است و دانايي .دانايي استة تركيب ساي

 عناصـر طريقـي   ز روي اتقان علمي بيان كنيم كه شاعر بهكند تا ا به ما كمك مي چنين ديدگاهي
يعني هستي بـاغ   .ه استعنوان باغ گرد آورد ها را در يك عنصر كلي با پديده ةو مجموع هياتفاق
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ايـن عناصـر    .سبز سعادت بوده استة و داير ،آينه ،قفس ،نگاه ،گياه ،او جايي از بودن احساس
هاي پنهان ديگـري   توانند حقيقت كنند مي تفسير مي كه هستي عيني خود را وجودي در عين اين

ها را كشف كرده  خود آن النفسيفةمعرهايي كه شاعر با استنباط  حقيقت .داشته باشند بررا نيز در
هاي عميق نظام  خود هنوز به آن جنبه شناسانة اگر چه در روزهاي آغازين سلوك معرفت .است

مـامي ابعـاد و اهتمـام فكـري او را     اسـتنتاجي او ت نيافته و دانش   شناختي فلسفي دست معرفت
هايي دقيـق و عميـق بـا     رابطه ،بنابراين ؛ا چون تفكر او از سنخ انفسي و آفاقي بودهام ،نگرفتهفرا

گاه كـه انـاري تركـي     آن به همين سبب، .كرده است پيرامون خود برقرار مي يماهيت عيني اشيا
وجـودي او را تحـت    يها بخشي از دريافت ،ست يواقع نوعي تفسير در هست كه در ،دارد برمي

با اصل تفاهم وجـودي   ،خواند تا بودنش را ابراز كند گاه كه چغوكي مي يا آن .دهد تأثير قرار مي
  .كند شود و خود را فراموش مي در هستي آن ممزوج مي اي هگون آميزد و به ميموجودات در

يعني  ،توانست بين دو ساحت وجودي او نمي ،شناسي سپهري نبود قطعاً اگر تفكر هستي
خوشـايند   اي هرابطـ  ،تواند جنسي از خود او و يا غير او باشـد  كه حقيقتاً مي ،خود و تنهايي

هايش يكـي شـود و    با ساير دريافت ،كه حسي نجيبانه و عاطفي است ،و اشتياق برقرار كند
  .برايش استنباطي عالي و روحاني پديد آورد و هستي برتر نيز ببخشد

  مردمان را ديدم
  شهرها را ديدم

  ها را ديدم كوه ،ها را دشت
  خاك را ديدم ،آب را ديدم

  نور و ظلمت را ديدم
  و گياهان را در ظلمت ديدم ،و گياهان را در نور
  جانور را در ظلمت ديدم ،جانور را در نور

  )285: همان( و بشر را در نور و بشر را در ظلمت ديدم
هـا در   هـا و رونـد اسـتقبالي آن    براي استدراك صحيح از حقيقت وجودي پديده ،شاعر
زيرا وي از رهگذر همين  .ناگزير از سلوك و تعمق در اجزاي هستي بوده است ،يوجود كل

بـه هسـتي تفسـيري     ،ظاهر نامرتبط ي متجزا و بهئوجود جزة تا از مرحلتوانسته است سياق 
 ،ل فلسفي و بعد تكويني به اين مجموعه نظر افكنيمتأم اگر از روي .سيال مرتبط دست يابد

ارتبـاط وجـود    توان مي يعني .درخواهيم يافت كه هر موجودي عامل و تفسير ديگري است
  .كرددرك از دو منظر تناسبي و يا تبايني  را ها يك از آن هر

هـايي   استنباط روحي خود را در قالب مصرعباشد لزوماً چنين نيست كه شاعر خواسته 
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شناسـي قـرار    وجـود ة منزلت فكري او در سير تبييني درست از حيط ،در حقيقت .بيان كند
تكرار فعـل ديـدن    .رساندبدارد تا اين سطح نازل و فروكاسته را به سطحي افزاينده و عالي 

هـا   ولي در بافت كلّـي بـه نظـام اسـتقرار هسـتي آن      ،چه با تأثر و تحسري همراه است اگر
اعتبار حقيقي و شـناخت   ةبودني كه مقول .هاست ها همان بودن آن ني ديدن آنيع ؛پردازد مي

   .دارد اظهار مي تدق بهدرستي و  ها را به معرفتي آن
  من نديدم دو صنوبر را با هم دشمن

  اش رابفروشد به زمين من نديدم بيدي سايه
  خود را به كالغة بخشد نارون شاخ رايگان مي

  شكفد شور من مي ،كجا برگي هست هر
  )288: همان( بودن شو داده مرا در سيالن و خشخاشي شستة بوت

ة اظهار نگرانـي و تأسـف عمـيقش از نحـو     ،از سرودن اين بخش ،نگاه بيروني سپهري
نبـودن   ر آنان را با موقعيت هستي و دشـمن شكل رفتاري و تفك .تعامل و كنش آدميان است

اش را  رايگان بخشيدن ناروني شاخه يا ،را به زمين اش و يا نفروختن بيدي سايه ،دو صنوبر
  .به كالغي تحليل كرده است

بعـد   ،بخشـد  آنچه معناي راسـتين و اسـتوار ايـن بخـش را تحكـيم مـي       ،اين افزون بر
  و  گونـه كـنش    هـر  ،در معنـاي واقعـي   ،چرا كـه  .تحليلي آن استة شناسيك و فلسف هستي

بيني رفتار  با نمودي برتر رخيپس اگر ب .وجود استواكنش از جانب هر فردي نوعي ابراز 
اثبـات   روشـي بـراي  شود ايـن   و اين طرز رفتارشان منجر به دشمني با ديگران مي ،كنند مي

  .البته با وجهي از نوع سلبي در برابر شكل اثباتي دو صنوبر ،هاست وجودي آن
يعني بدون  .به زمين استبقاي بيد متعلق  ؛ زيرااش را به زمين نفروشد بايد كه بيد سايه

اش را رايگان در اختيـار   بايستي نارون هم شاخه .زمين بيدي وجود خارجي نخواهد داشت
آن دليلي بر اثبات موجوديت نـارون اسـت و از   ة زيرا نشستن كالغي بر شاخ ؛كالغ بگذارد

  .بخشي بودنش نيازمند به وجود نارون است سويي كالغ هم براي تداوم
ـ   برگي سپهري را به شـكوفايي اسـتدراك شـهودي مـي     اگر ،به هر روي ة رسـاند و بوت

هـا و   مندي او از دريافـت  بهرهسبب  بهقطعاً  ،بخشد خشخاشي وجودش را تري و تازگي مي
  .است استعدادهاي امكاني پنهان وجودي موجودات

  دانم  من نمي
  كبوتر  ،اسب حيوان نجيبي است :گويند كه چرا مي
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  زيباست
  كسي كركس نيست هيچو چرا در قفس 

  قرمز داردة گل شبدر چه كم از الل
  )291: همان( ها را بايد شست جور ديگر بايد ديد چشم

كـه چـرا    ر و چيستي از اينتحي .ر و چيستي فلسفي استنوعي تحي گونه سرودن ايندرواقع، 
 شـوند  ل ميئها تمايز قا ها ندارند و از سر كم دانستگي بين آن بسياري استنباطي صحيح از آفريده

تا موجودي را بر موجود ديگر ترجيح دهند و يا هستي  است فهمي آنان موجب شده همين بد و
تنها از حيث آفرينش  نه ،ل شودواقع و دقيق تأم هحال اگر ب .او را برتر از هستي ديگري تلقي كنند

  .ندا هستية ها بر مبناي تفاهم وجودي مصدر افاض بلكه آن ،تفاوتي نيستها  آن ميان
هـا داشـته باشـيم و     اگر ما بتوانيم تفسيري صحيح از هستي بسيط پديـده  ،بدين ترتيب

 ،دريـابيم  ،كه عامل تكوين نظـام كيهـاني اسـت    ،ها را در هستي مركب ارتباط وجودي آن
 اسـب و ديگـر   مياناوتي ديگر زيبايي كبوتر برتر از زيبايي كالغ نيست و چندان تف اًممسل

وجـودي  ة همين شـناخت و درك درسـت سـپهري از فلسـف     .شويم ر نميحيوانات متصو
ل نشود و ئكركس و قناري قا ميانتا وي ديگر چندان تفاوتي  است موجودات باعث شده

   .شبدر را كم از الله نبيند
دارد كه  اي هاي پنهان وجودي تأكيد شاعر در سطر پاياني اين منظومه حكايت از حقيقت

ها را شستن  پس چشم .اند ناتوانها  از درك آن ،ي و روزمرگيهاي عاد نگاه سبب هب ،بسياري
و جور ديگر ديدن يعني فهم اين ظهور كثرات اَشكالي كه بيـانگر وجـوب و صـدق ذاتـي     

و ايـن   ؛آيـد  ها برمي هاي آن ع اشكالي و صورتها از طريق تنو است كه معناي تصديقي آن
   .نامند ميفيض منبسط و منتشر  راهمان است كه در فلسفه و حتي در عرفان آن 

  كار ما نيست شناسايي راز گل سرخ
  كار ما شايد اين است 

  كه در افسون گل سرخ شناور باشيم
  پشت دانايي اردو بزنيم

  يك برگ بشوييم و سر خوان برويمة دست در جذب
  متولد بشويم ،آيد ها وقتي خورشيد درمي صبح
  ها را پرواز دهيم هيجان

  پنجره گل نم بزنيم ،صدا ،رنگ ،روي ادراك فضا
  )298: همان( آسمان را بنشانيم ميان دو هجاي هستي
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بسـيار  ة لئمسـ  البتـه بايد بدانيم كه راز همان استدراك فرايند كشف حقيقت اسـت كـه   
ترين بحث شناخت وجود است كـه   مفصل«شناسي  پديدارة در فلسف چرا كه .ست اي پيچيده

هايدگر در ايـن زمينـه تفكراتـي     .موجود مطرح شده استجاي آن بحث  غالباً در فلسفه به
توانيم  يعني هنوز نمي ؛ايم و براي وجود زود ما براي خدايان دير آمده :گويد عميق دارد و مي

  .)114 :1376 ،شميسا(» راز گل سرخ را دريابيم
روي  تـوانيم از  ولـي مـي   ،يـابيم   توانيم به راز حقيقت دست حال اگر ما نمي ،نظر سپهري از 

اسـتيفاي ثبـوت حقيقـت     ،عميق با وجود كلـي دارنـد   اي هكه رابط ،ها ي پديدهئابعاد وجود جز
 ؛دارند اي ههستي مرتبط و وابستدر قبال يكديگر  ها مهم اين است كه بدانيم آفريده .هستي كنيم

پس ما ناگزيريم براي درك ايـن هسـتي در    .مفهوم كمال در همين هستي متمركز است چرا كه
يـك بـرگ از زالل هسـتي آن     بـه زنيم و با وجدي مستدرك و با نگريستن بدانايي اردو  پشت

توانيم صبحگاهان بـا طلـوع خورشـيد     با دريافت همين اصالت است كه مي .دچار جذبه شويم
 ،اگر دچار چنين حـالتي شـويم   .مان را در كانون شدن و تغيير قرار دهيمي هفرسود بودن عادي و 

  .شناختي خواهيم دانست هايي معنادار و داراي منزلتي هستي موجودات را آفريدهة مطمئناً هم
ر همين طرز تفكـ  .هايي ارجاعي و مفهومي است شناسي سپهري مالك هاي هستي مالك
همواره بكوشـد تـا    و هاي طبيعي باقي نماند توصيف پديدهفقط در تا وي  است باعث شده

است كـه   سبببه همين  .شناختي بيان كند عرفتم از طريقزواياي اعتبار حدوث هستي را 
كند و ادراك بودن و چگونگي شدن  ها حلول مي او به دل پديدهة عارفان ـ هيجانات شاعرانه
  .كند شناختي تفسير و تبيين مي را به سياقي پديدار

  
  گيري  نتيجه

صـداي  «ة منظومكند كه  درستي و دقيق آشكار مي ها به برآيند مباحث و تحليل فلسفي نمونه
وي از سـر استبصـار و    چرا كـه  .شناختي دارد سپهري كاركرد و رويكردي هستي »پاي آب

ايـن منظومـه را فـراهم آورده     ،بيني و ايدئولوژي اوسـت  كه بيانگر جهان ،دركي هوشمندانه
؛ يعنـي سـطح   اين منظومه در دو قابليـت ة او باعث شده تا شالود اي هباورهاي مكاشف .است

همچنين سطح دروني و نهفته، كه و  ،است توصيف طبيعت و عناصر آن ه درواقعبيروني، ك
  .پديد آيد عناصر شعر است، شناختي بيان مفاهيم فلسفي و معرفت

فقط سطح بيرونـي آن   ،غفلت از همين قابليت سبب به ،منتقدان و خوانندگانبسياري از 
 .اند غافل مانده ن كه بسيار عميق استاند و از بعد دروني آ ه و مطالعه قرار دادهمورد توجرا 
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ن سـو پـا بـه تمـد      كه بشر از يـك است سپهري اين منظومه را در زمان و شرايطي سروده 
رسـالت   ،رو اين از ؛رفته بوده بودگي هويت فرو در گم سوي ديگرصنعتي جديد گذاشته و از 

پيرامونش سازد تـا  ه خود و متوجتا به طريقي انسان را  است انساني و علمي او حكم كرده
  .مبادا با دست خود پيوندهاي وجودي موجودات را بگسلند

شناسـي   هاي ديالكتيكي او از حيات و شناخت علمـي او از ماهيـت پديـدار    درك رابطه
تا منظر شعرش با امتزاجي انديشمندانه از فلسفه و عرفـان در   است موجودات موجب شده
عناصر شـعري منظومـه را بـه مسـير و      ةو پيوست هاي عميق رابطه .قالبي شاعرانه جلوه كند

توان ديد كـه چگونـه    مي وضوح هب ،منظومهاين در  .شناسانه هدايت كرده است سياقي غايت
يك در حالتي مفهومي و معنادار  ها برقرار است و هر آفريده ميانفاضالنه و منتظم  اي هرابط

  .هستي قرار دارندة با افاض
شاعرانه  ـ  سپهري در اين منظومه در پي كسب مشتهيات توصيفيپس نبايستي پنداشت كه 

ل معنايي ايـن منظومـه تـا سـطح توصـيف و      تنز سببچنين طرز تفكري  چرا كه .بوده است
فرازمـاني   نوعي ستم به انديشه و نگرش فرامكاني و ،واقع درشود و  آن ميكاركردهاي عاطفي 

  .دات در نظام كيهاني استموجو ةگرايان ق و نگاه تعاليسپهري به وجود خال
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