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 پديدارشناختي سهراب سپهري و اريك فروم
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 چكيده

 تعليم و تربيت و توجه او به اين ساحت ةيكي از موضوعات مهم در شعر سهراب سپهري، فلسف

بيني، شخصيت و زندگي  كه جهاناين موضوع به اين دليل اهميت دارد. بنيادين حيات بشري است

هدف از اين .  دگرگوني عظيمي داشته است،سو  چهل خورشيدي بدينةي خود سپهري نيز از دهعمل

پژوهش، نشان دادن ابعادي از تأثيرپذيري سهراب سپهري از رويكردهاي پديدارشناختي در تعليم و 

. است) 1900 -1980( همسويي و همخواني نظرات وي با نظريات اريك فروم كردنتربيت و مشخص 

 سپهري و فروم، كودكي مفهومي فلسفي دارد و معادل آزادي، ادراك شهودي ة پديدارشناساندر نگاه

 بلوغ، وكودك است » فرديت« كسب ةها، زمين بروز غرايز و سائق، فردي استةها و كسب تجربپديده

هايي ستيز با عادات، نهي و نفي دانش تحميلي، ستايش تن. زمان استقالل از افكار و اعمال تقليدي است

  . روند شمار مي بهو پذيرش مرگ از ديگر موارد همسويي نظرات سپهري و اريك فروم 

 

  .1پديدارشناسي،  فلسفه تعليم و تربيت،فروم اريك،سپهريسهراب: واژگان كليدي

  

  مقدمه. 1

هاي مختلف جهان،  جوي معاصر است كه در ساحت سهراب سپهري يكي از شاعران شناخت

يكي از .  استكردهگفتمان نيرومند و متفاوتي را ارائه  عه و تأمل كرده وانسان و مفاهيم مطال

ها،  شناختي، توصيهنظريات هستي.  تعليم و تربيت استةموضوعات مهم در اشعار وي فلسف
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 بهترين ة اشعار او را در رد،ها و تالش او براي تغيير نگاه افراد به جهان و زندگي امر و نهي
 همبستگي ة است كه مبنا و نقطاينپرسش مهم اين پژوهش . دهدآثار تعليمي قرار مي

رويكردهاي تعليمي سهراب سپهري چيست؟ رويكردهاي وي چگونه حاصل شده است و 
  يك از صاحبنظران همسويي دارد؟  نظريات او با كدام

شناسي  هاي پديدارشناسي و روان  كه سپهري با آموزهيمده اين پژوهش نشان ميدر 
طور  هعليم و تربيت او ب تة آشنا بوده و بدان گرايش شديدي داشته است و فلسفاجتماعي

شناسي  كه در گرايش روان) 1980 -1900(  اريك فروم،شناس شهير خاص با نظريات روان
ويژه بحران فلسفي تعليم و تربيت قرن بيستم   هاجتماعي، تحليل حقايق زيربنايي زندگي و ب

مي بر  و تأثير مه)10مقدمه مترجم، : 1385اريك فروم، ( است انطباق دارد فعاليت داشته
در اين . داردن معاصر گذارده است، همسويي جويا آموزش و پرورش و متفكران و انديشه

  اريك فروم و تحليل اشعار سپهري در پنج دفتر اخيربا استناد به نظريات ايم كوشيدهپژوهش 
 آن يهمانندي و انطباق آرا) شرق اندوه، صداي پاي آب، حجم سبز، مسافر و ما هيچ ما نگاه(

  . نشان دهيمدو را 
  

  پديدارشناسي چيست؟. 2
 پرسشي است كه همواره در برابر بشر قرار داشته و ترديد او را ،چيستي اشياء و مفاهيم

طور   همان، اعم از اشياء و مفاهيم،ها اينكه آيا پديده؛انگيخته استها برمي  ماهيتةبار در
احد چه توجيهي دارد؟ ارزش رسند؟ ادراك متفاوت افراد از واقعيت و نظر مي هستند كه به

  واقعيت در شناخت حقيقت تا كجاست؟
 وجود، ذهن بسياري از فيلسوفان و متفكران بشري را ةبار ها و ترديدهاي فلسفي در اين پرسش

-1596(  از عارفان و حكماي شرق گرفته تا فيلسوفاني چون رنه دكارت؛به خود معطوف داشت
 فيلسوف ،)1938 -1859( ادموند هوسرل ،ما سرانجاما). 1804-1724( و امانوئل كانت) 1650

پديده يا « كانت در جداسازي ةبخشي به شك دكارتي و نظري با تأمالت و سامان،آلمانيمعروف 
 ناميده »يا پديدارشناسي  فنومنولوژي« مكتبي را بنيان نهاد كه ،»3هاي آن يا فنومننمود«از » 2نومن
  . است) پديدار(امري جدا از نمودهاي آن ) هپديد(شود كه مطابق آن، واقعيت مي
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 بايد به پديدار توجه كرد و ،هوسرل معتقد بود براي دستيابي به ماهيت آنچه هست
از نظر او ما . شناسيم دارد يا نه  وجودي جدا از آنچه ما آن را مي،اهميتي ندارد كه اين پديدار

 آن بحث در مورد در پرانتز بگذاريم و ،بايد واقعيتي را كه ادعا شده در پس پديدار قرار دارد
او . اش پديدار شده است  فيلسوف فقط بايد به بررسي چيزي بپردازد كه براي آگاهي.نكنيم

 بنابراين در ديدگاه ).78: 1388 تبار، علوي(بايد توصيف دقيقي از پديدار ارائه دهد 
ابعاد چندگانه و متفاوت بر  مادي يا انتزاعي ممكن است در اشكال و يهاپديدارشناختي، پديده

پديدارشناسان در . ست اها پديدار شوند و اين تجليات بخشي از هستي آن) اگوها(اشخاص
كنند و واقعيت را به توضيح نمودهاي چندگانه از واقعيت يگانه از تمثيل مكعب استفاده مي

 ابعاد ممكن ةم اما همزمان و در يك زاويه، ديدن ه،كنند كه چند بعد داردمكعبي تشبيه مي
واقعيت يگانه «بر اين اساس . بيند ديد خود، بعد خاصي از آن را ميةكسي از زاوي نيست و هر

نسبت به اظهارات، ها   آنچندگانه بيان شود و خود آن واقعيت در تمامهاي  تواند به شيوهمي
ها و نماها ها، جنبه طور كه مكعب به بعدي تعلق دارد كه وجه  درست همان،چيز ديگري باشد

  .)78: 1384 ساكالوفسكي،( »متفاوت است
ادموند هوسرل، هر فرد بايد يك آغازگر باشد و با قرار دادن واقعيت هاي  اساس آموزه بر

 به ؛ها را بيابد پديدارهاي اصيل و ادراكي پديده،هاي شناختي گزارهةبار در پرانتز و ترديد در
ها و پديدارشدگي پديده است كه  مهم جلوه، بلكه مهم پديده نيست،عبارت ديگر در اين نگاه

هاي علمي   حتي شناخت،هاي دانش حيطهةهوسرل اين امر را به هم. ست اما 4آوردنتيجه روي
عنوان فيلسوفاني كه هنوز  ما به«: گويددهد و مي تسري مي)به تعبير سهراب دانش و دانايي(

آل علمي هنجارگونه را معتبر ونه ايدهگ كنيم هيچجو ميو  آغاز حركت خويش را جستةنقط
آلي داشته باشيم كه خودمان را از نو توانيم چنين ايدهشماريم و فقط و فقط وقتي مينمي

 رويكرد پديدارشناختي در معناي عام خود همواره گفتني است ).40: 1386هوسرل، ( »بسازيم
 حكيمانه، ابداعات و حقيقت بسياري از معارف در تاريخ بشريت وجود داشته است و در

 كه در آن فرد با هستند اين رويكرد كاشفانه و تقليدگريز ة نتيج،نظريات شاعرانه و عارفانه
هاي جهان، اشيا   خود را از پديدهةواسط هاي تقليدي، درك بي  يا تعليق معنا و برداشت5اپوكه

 كه بر او پديدار اي گونه بههاي مادي و انتزاعي را كند پديدهو مفاهيم كسب و تالش مي
اي از فهم  در مثنوي مولوي نمونه»  تاريكةپيل اندر خان«داستان تمثيلي . شوند ادراك كند مي

 
4
 intentiona lity 

5
(چرخش يا فروكاست پديدارشناسانه   phenomenolog ical reduction اورمند كه با اقتباس از شك گرايان يوناني  آن را )  يق يا خنثي سازي حالتهاي ب و كناركشيدن از رويكرد طبيعي و چرخش به ديدگاه محدود و تعل epocheند   مي گوي
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 توصيف ، نهفته در تاريكيةپديدارشناسانه است كه در آن شناسندگان از واقعيت يگان
  :دهندچندگانه ارائه مي

ــف    ــد مختلـ ــشان شـ ــه گفتـ   از نظرگـ
  

  آن يكـــي دالـــش لقـــب داد ايـــن الـــف
  

  )72 /2: 1363، مولوي (
آغاز ها   آن و تعليق»ها هماني اين« ةبار باري شناخت پديدارشناختي با شك فلسفي در

 استوار است و تأثير عظيمي ، مبتني بر تكثر ادراك و تجربه، رويكردي تعليمي برشود و مي
تجربي و هنر اخالق، علوم  شناسي وشناسي، سياست، دين بر فلسفه، ادبيات و نقد ادبي، روان

هاي مختلف علم و انديشه، اجتماع،   خاصي ندارد و ساحتةپديدارشناسي حوز. جهان گذاشت
 كه  مهم آن اين استةآموز. گيرد آن قرار ميةزندگي، اخالق و روابط انسان و جهان در حيط

نتيجه پديدارهاي متفاوت دارند و الزم است فرد   و درها ابعاد مختلفبدانيم پديده
 اشيا ةبار هاي پيشين خود را درهاي داللتي و تعريف هاي تقليدي قبلي، واقعيتورندگيآ روي

 6پديدارشناختي» من «، كند و در مقابل»اپوكه«و مفاهيم به تعليق درآورد و به اصطالح 
اين رويكرد با . ها را به صورت اصيل بازيابي و تعريف كند  و واقعيتكندخويش را فعال 

گونه آگاهي  مندي بخشي از سرشت آگاهي است و هيچنيت« شود ومندي حاصل مي نيت
  ). 43: 1382صنعتي،( ».مند وجود ندارد  نيتةبدون رابط

توان سهم  امتياز مهم مكتب پديدارشناسي آن است كه فلسفه را وارد زندگي كرد، تا جايي كه مي
علوم انساني و هنر معاصر هاي مختلف علوم تجربي،  بزرگي از تغييرات نظري و عملي را در حوزه

مطابق نظر هوسرل، هركسي كه مايل است فيلسوف شود بايد در زندگي . مرهون اين ديدگاه دانست
بار در درون  و در تمام شؤون بودنش به خويشتن بازگردد و بكوشد و راهكار آن اين است كه يك

در اين . ها را از نو بسازد ناند واژگون كند و آ خويش همه علومي را كه تاكنون برايش معتبر بوده
شود و در حقيقت ما طريقي را عنوان يك پديده به اشكال مختلف توصيف مي نگاه يك عين واحد به

كنيم ها و هم خودمان را كشف ميكنيم و با اين كار هم عينكه چيزها هستند هويدا مي
ويژه تعليم و تربيت نوين را  هشناسي، ب اين نظريات در تعامل با روان). 80-40: 1384ساكالوفسكي، (

بر اساس آن نظريات نويني  )1980 -1900(تأثير قرار داد و انديشمنداني چون اريك فروم  نيز تحت
هاي مكتب پديدارشناسي تأثير آموزه دهد سهراب سپهري نيز تحت پژوهش نشان مي. ارائه كردند

طور خاص با اريك  شناسي خود بهاست و در نظريات نوين و رويكردهاي تعليمي و تربيتي و هستي
 

6
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ايم رويكردهاي او را در چند مقوله بررسي در اين مقاله تالش كرده. نظري داردفروم همسويي و هم
  .هاي آن را با نظريات اريك فروم نشان دهيم كنيم و شباهت

  

   كودك درون، من پديدارشناختي. 3
او . پديدارشناختي به كودكي دارد ةشناسان  چهل به بعد رويكرد هستيةسپهري در اشعار ده

مرزبندي قراردادي بين كودكي و بزرگسالي را نادرست و غيرمنطقي و ترك ادراك و 
دارشناختي سپهري پس از آشنايي با نظريات نوين پدي. داند معني مي احساس اصيل را بي

 زير شعر. شود بزرگسالي با ادراك اصيل و شور طبيعي كودكيميخود نيز انساني متفاوت 
 : بلكه كليدي رهگشا در فهم شخصيت و اشعار اوست،نه يك ادعا

/ روح من بيكار است/ گيرداش مي روح من گاهي از شوق سرفه/ سال استروح من كم
 .)288: 1368 سپهري،(شمرد درز آجرها را مي/ هاي باران راقطره

بك معين، با(است تفسير كرده » انسان عصر آغازين« كودك سپهري را ،بابك معين
رو هستيم كه آرام  هقرار كودكي روب  با روح پرشور و بي،»نداي آغاز« در شعر ).25: 1390

ي »آغاز«گردد تا مثل هميشه جنبش و قراري به دنبال كفشش مي ندارد از سر كنجكاوي و بي
 از كه) مردم شهر ( همگانيمتفاوت با درك جامعه و قراردادها ديگر داشته باشد؛ آغازي

 :دهداعر صميمانه ندا ميدرون ش
مادرم / آشنا بود صدا مثل هوا با تن برگ/ چه كسي بود صدا زد سهراب؟/ هايم كو كفش

 سپهري،(بايد امشب بروم /  مردم شهرةو منوچهر و پروانه و شايد هم/ در خواب است
1368 :390.(  

 در آن  كهدرون خود را داده استحقيقت نشاني كودك   نيز در»نشاني« شعرپايان او در 
  : طبيعي خود ايستاده استةسوي بلوغ با شور و غريز

پس به سمت گل تنهايي / آرد مي روي تا ته آن كوچه كه از پشت بلوغ سر به در مي...
در صميميت سيال فضا، / ...ماني  جاويد زمان ميةپاي فوار/ دو قدم مانده به گل/ پيچي مي
و از /  نورةج بلندي باال، جوجه بردارد از النرفته از كا/ بيني شنوي، كودكي مي خشي مي خش
  .)259: همان( دوست كجاست؟ ةپرسي خان  مياو

بسياري از اشعار سهراب، نوستالژي فلسفي اين كودك درون است كه از گذار نامناسب 
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هاي صحبت از دنيايي است كه در آن بايسته. كنددنياي پساكودكي ابراز اندوه مي
هاي ضروري، فراغت و لبخند، در روندي غمگنانه با ند ادراك، تجربهپديدارشناختي انسان مان

  : هاي ناسازگار با فطرت گم شده استظاهر موجه و آموزه هالزامات تحميلي ب
خيس حسرت پي / اي بهشت پريشاني پاك پيش از تناسب/ كودك آمد ميان هياهوي ارقام

/ ارتعاشي به سطح فراغت دويد/ الهاي خطا رفت باكودك از پله/ شتابم رخت آن روزها مي
  .)446: همان (وزن لبخند ادراك كم شد

بشر امروز «. ناپذير جهان امروز استهاي انجمادي و بعد انعطافآموزه» هياهوي ارقام«
شان به سوي عقل و منطق و انگيز و رؤياهاي كودكانههاي شگفت كودكان را از وادي حيرت

بابك . )10 :1376، كريمي(» .شودميها   آنباعث سقوطدهد و گزينش بزرگساالنه سوق مي
 علم و اعداد ارتباط ةواسط را اشاره به جهاني دانسته كه انسان با آن به» هياهوي ارقام«معين 

  .)21: 1390بابك معين،( كندبرقرار مي
 ناب و نيروي شناخت  نگاه هوسرل، كودكي برخورداري از ادراكدر نگاه سهراب مانند

هوسرل در بحث فروكاست يا توقيف . است» من« ناب و بروز ةفلسفه بلكاصيل 
پديدارشناختي بازگشت به صرافت كودكانه را براي رهيابي به من محض يا اگوي محض و 

بسياري از آنچه منش ). 104: 1389 جمادي،(  مورد تأكيد قرار داده است،آگاهي محض
شدن غيرطبيعي بيعت انساني و يكنواختناميم فاصله گرفتن با اصالت منش و طبزرگسالي مي

در اين نگاه فلسفي، . شودوضوح ديده مي سازمان ذهني و حذف اصالت است كه در كودك به
 ،عبارتي بازي و احساس كودكي و شاعري، به.  نه مناقض آن،بزرگسالي متمم كودكي است

  :دند با خردمندي و فلسفه پيوند بخورنتوانمي
ها جاي  بام/ ها رو به تجلي باز استه در آن پنجرهك/ ستاپشت درياها شهري 

 ة شهر شاخةسال دست هر كودك ده/ نگرند هوش بشري ميةكه به فوار/ كبوترهايي است
  .)364: 1368 سپهري،(اند شاعران وارث آب و خرد و روشني / ...ستامعرفتي 

در شود از اين رو ي در مقابل تقليد فعال مدر اين شهر تكثر فهم معتبر است و هوش دقيقاً
 بزرگسالي در يك ةشوند هاي منسوخ  بادكنك كودكي و فلسفه، سپهريةنگاه فرانوگرايان
  :گيرندرديف قرار مي
  .)289: همان(اي، ماه را نصف كند  خندم اگر فلسفهو نمي/ تركدخندم اگر بادكنك ميمن نمي
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رو آنگاه كه   از اين،يل كنداما نظام تعليمي حق ندارد نگاه خالف فطرت را به كودك تحم
 باز اين كودك درون همراه ،كندحركت مي»  دوستةدر تپش ساي«شاعر با گروه عاشقان 

 دارد و به جاي دنياي طور غريزي فكر بارور  به كودكي كه مانند انبياي امي؛آنان است
حاكم است و ها   آنيكنواخت، در عين جمع بودن نوعي تكثرگرايي فكري بر مجموعه

  :است) انسان ذاتي( كودكي، مشترك همگانةبرانگيزتر آنكه نقط أملت
هريك از ما آسماني / كندپوش ما كه از جنس نبوت بود ما را با نسيمي از زمين ميپاي...

/ خواندهر تكان دست ما با جنبش يك بال مجذوب سحر مي/ داشت در هر انحناي فكر
  .)367: نهما(داد جيك كودكي ميهاي ما صداي جيك جيب
  

7غريزه، خودبسندگي و فرديت. 4
 

. سهراب سپهري در شعر خود مكرر موضوع غريزه و خودبسندگي كودك را مطرح كرده است 
شناسي است و طرح و تكرار آن در شعر شاعر  مبحث غريزه از موضوعات مهم در روان

گاه در ديد. شناختي اوست جوگري چون سپهري حاكي از مطالعات فلسفي و روانو جست
هاي خاص و فطرتي خودبسنده  پديدارشناختي، انسان وجودي طبيعي است داراي غرايز و سائق

از (كودك طبيعي با بصيرت و مبتكر است «. و انديشمند كه بايد شرايط رشد آن را فراهم كرد
او از ابراز احساسات خود . هاي طبيعي دارد و در برابر رويدادها بازتاب) ترسدموانع نمي

ناپذير انسان در غريزه جزء جدايي). 44: 1373بريگس،(» .كندها را پنهان نمي اسد و آنهر نمي
توانند همة رفتارها را تبيين كنند،  غرايز نمي« اگرچه ) 1890(به اعتقاد جيمز . است» شدن«مرحلة 

انك، پينتريچ و ش(» .ها قرار گيرند گيري عادت آورند كه اساس تجربه و شكل اما بنيادي فراهم مي
اند و  كننده، بالنده و خودبسنده ها ذاتاً خوب، خودكامل در نگاه پديدارشناختي، انسان«). 48: 1386

-بخشي از طبيعت انسان است كه هر فردي كه بخواهد آن را تجربه مي خودمختاري و ارادة آزاد 

ترعان همة آنچه عارفان، شاعران، فيلسوفان و مخ«و ) 481: 1387ير،  كارور و شي(» .كند
در ). 7: 1376كريمي، (» .خود در دورة كودكي وجود دارد خودي يابند به بزرگسال با دشواري مي

 :شعر سهراب غريزه گاه مبين وجود طبيعي انسان و الزمة حفظ اين ارتباط مبنايي است
هاي مرا تا  و كفش/ ها برسانيد مرا به كودكي شور آب/ ها ببريد مرا به وسعت تشكيل برگ

 
7
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هاي مرا تا كبوتران مكرر در آسمان دقيقه/ پر از تحرك زيبايي خضوع كنيد/ تن انگورتكامل 
 پاك ةبدل كنيد به يك ارتباط گمشد/ و اتفاق وجود مرا كنار درخت/ سپيد غريزه اوج دهيد

  ).327: 1368 سپهري،(
ك در نگاه تربيتي اري. اما بعد اصلي غريزه در شعر سهراب همان ديدگاه اريك فروم است

 مهمي در ة بروز غريزه، نيروها و استعدادهاي غريزي انسان و مرحلةفروم نيز كودكي مرحل
 اجتماعي و جهان انساني ة بلكه در آيند،تنها در استقالل تشكيل فرديت نه. است كسب فرديت

هاي انساني  بسيار مهم و تأثيرگذار است و حتي در تبيين مفهوم حقيقي انسانيت و ارزش
 اين امر محقق ناپذير تربيتي و تعليمي معموالًهاي انعطاف  اما متأسفانه در نظام،محوريت دارد

شود و   قرباني ميهشود و غريزه و آزادي كودك در ادراك و عمل در ساختاري پيچيدنمي
. كشد گيرد و به طغيان يا انفعال و مسخ ميشكل نمي) كودك( نتيجه فرديت واقعي انسان در

دهي طبيعي و بدون گزينش و جهتطور   بهوي جامع سركشي است كهمنظور از غريزه نير
 او به ةويژه توجه ويژ ه ب،شناسد و با توجه به جميع جهات ابعاد زندگي را ميةتعليمي هم

 تعريف سپهري از غريزه فرويديستي .شود مشخص مي،عشق و اهميت آن در آثار سهراب
انتقادي و صريح فروم از فرويد مؤيد اين بيان . ، بلكه منطبق با نظريات فروم استنيست

 جنسي را ةغريز 8 تجلي يا وااليشدر عشق اختصاصاً) فرويد( او«: گويد آنجا كه مي،ادعاست
داد كه ميل جنسي فقط تظاهري از احتياج به عشق و وصل است  ديد و تشخيص نميمي
 ةشتر به غريز توجه سهراب بي،خالف تصور  بر كه جالب توجه است).51: 1372 فروم،(

هاي   است و هيچ صراحتي مبني بر توجه به جنبهمعطوفكودك و پيش از بلوغ جنسي 
  :اريك فروم در بياني انتقادي به اين نكته اشاره كرده است. اروتيكي ندارد

بايد بدانيم كه در بيشتر كودكان احساسي از عناد و طغيان وجود دارد كه در نتيجة تعارض با 
كند و كودك بايد در برابر آن به علت  ه بسط آزادي ايشان را مسدود ميدنياي خارج كه را
برداشتن اين ] فعلي[هاي اصلي تعليم و تربيت  يكي از هدف. آيدوجود مي ضعف سر بنهد، به

هاي گوناگوني وجود دارد؛ از  براي رسيدن به اين هدف روش. العمل خصمانه استعكس
تري چون دادن هاي زيركانه شوند گرفته تا روشتهديد و مجازات كه باعث ترس كودك مي
كنند و گريزي جز دست برداشتن از عناد برايش باقي رشوه و توضيح كه او را سرگردان مي

كشد و سرانجام خود احساسات را هم  كودك نخست از بيان احساسات دست مي. گذارندنمي

 
8
 sublimation 
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  ).248: 1385 فروم،(كند رها مي
شود توجه سهراب به آزادي كودك نه طرح يك مشخص ميها  با بررسي مجموع ديدگاه

آزادي و بروز غرايز و . شناختي است فلسفي هستية بلكه طرح يك نگر،ديدگاه رمانتيك
 اهميت ضرورت سالمت نفس و ةها و استعدادهاي فطري در شعر سهراب از زاوي كشش

م تعليمي سنتي به  در نظااست كه معموالً» فرديت«گيري و بروز  فراهم شدن شرايط شكل
 در بسياري از مدارس و ، زيراشود مدرن به شكلي ديگر قرباني ميةشكلي و در جامع

هاي تعليمي و تربيتي چيزي به نام آزادي و هدفي به نام كسب فرديت واقعي كودك  نظام
سازي اشخاصي است  ها، تالش نابايست در جهت همگون هدف اصلي اين نظام. وجود ندارد
سهراب سپهري در شعر زير به غريزه و آزادي . اند  فطري متفاوت آفريده شدهكه در نظام

 :كند گويي كودك درون او آرزو ميچنانكهكودك اشاره كرده است؛ 
/ خواهد بيتوته كند بگذاريم بلوغ، زير هر بوته كه مي/ بگذاريد كه احساس هوايي بخورد

 سپهري،(. ها بپرد دنبال فصول از سر گل  و بهها را بكند كفش/ بگذاريد غريزه پي بازي برود
1368 :297(.  
 

   بلوغ پديدارشناختي.5
 .ك .دوروتي. شناسي انسان دارداي در هستي در نگاه پديدارشناختي، بلوغ معناي ويژه

چيز منظور بخش   بلكه قبل از هر،بالغ فردي نيست كه به سن بلوغ رسيده: گويد بريگس مي
پس زمان بلوغ زماني است كه ). 41: 1373 بريگس،(  استتفكر شخصيت است كه بالغ شده

آموزد كه  فرد پس از تجربيات طبيعي، تحكيم خودآگاهي فطري و استحكام نسبي فرديت مي
شناختي   ماهيت هستيةبار اريك فروم در. از انطباق غريزي سرپيچي كند تا وارد جامعه شود

 :گويدبلوغ مي

وسيلة غرايز از حد معيني تجاوز كند  كه عدم تثبيت اعمال بهشود هستي انسان از زماني آغاز مي
وسيلة  و انطباق با طبيعت، خاصيت اجباري خود را از دست بدهد و ديگر طرز عمل به

عبارت ديگر از همان ابتدا هستي انساني و  هايي كه به ارث رسيده تعيين نشود؛ به مكانيسم
آزادي «ه آزادي در اينجا به معني مثبت آن، يعني بايد توجه داشت ك. اند غيرقابل جدايي،آزادي

طور دقيق  يا به» آزادي از چيزي«رود، بلكه در معناي منفي آن يعني كار نمي به» براي انجام كاري
  ). 52: 1385فروم، (شود  آزادي از اين قيد غريزه كه اعمال آدمي را تعيين كند، استعمال مي



  ...مطالعة تطبيقي فلسفة                                                                              ام خانيانياكبر س علي 
 

 80

حيوان هميشه بسادگي در زير تأثير : حيوان اين است كهشناختي تفاوت انسان و در نگاه هستي
كند كه بايد بكند، اما در برابر قدرت غريزة انسان  هاي نوع خود قرار دارد و بسادگي آن مي قانون

هايي كه از  كشد؛ قدرتها را به چشم وي مي ها، وظايف و ارزش چيز ديگري قرار دارد كه هدف
گذارد، اين بدان معناست او نيز فضاي حركت برايش باقي ميماهيت ويژة ... نوع ويژة خويشند 

آزادي او تنها اين است كه چگونه عمل ...كند در آزادي او قرار داردكه مسيري كه وي عمل مي
ها فعال  گيري گيري وي قرار دارد و درست اين تصميماين چگونگي در دسترس تصميم. كند

  . )37 -36: 1387هارتمان، (كردن آزادي اوست 
گيري فرديت و هستي پديدارشناختي سهراب سپهري، غريزه و بلوغ را در پيوند با شكل

ديده است، چنانكه ابراز ناراحتي وي در شعر زير به دليل ورود تقليدي فرد در سرآغاز مرحلة 
وقتي از / گيرد يك ابر دلم ميةمن به انداز «:شناختي انسان استگيري وجود هستيشكل

 »خواندترين نارون روي زمين فقه مي پاي كمياب/ - دختر بالغ همسايه-/م حوريبينپنجره مي
  .)292: 1368 سپهري،(

است، » يابيخويشتن«در اين اشعار شاعر مانند فروم اعتقاد دارد كه در زمان بلوغ كه زمان 
  .يبايد نوجوان در معرض تجربه، آزادي تفكر، احساس و ادراك قرار گيرد، نه دستورات تقليد

  

  آزادي فلسفي كودك. 6
هاي فطري و  نام گرفته است نيز متمم بحث بروز غريزه و توانش» آزادي براي كودك« آنچه 

 اين زيرا ،تربيت است و براي درك مفهوم انسانيت اهميت دارد يك بحث زيربنايي در تعليم و
وني و ، خودانگيختگي، فعليت يافتن قواي در»خويشتن«آزادي بستري است براي بروز 

خواب منقش ديدن و ترسيم (در شعر سپهري آزادي با رؤياپردازي . استعدادهاي فردي
  :و فكر پيوند دارد) آينده

و خواب / كردم هاي مرطوب عزيمت بازي مي من با شن/ شستاضالع فراغت را مي/ باران
     .)418: 1368 سپهري،(ها بودم  من قاتي آزادي شن/ ديدم سفرهاي منقش مي

گويد كه همسو با نظريات فروم ي ديگر نيز در كنار آزادي از بازي فكر سخن ميدر جاي
  :است
يك بغل آزادي بود / صفي از نور و عروسك بود/ زندگي در آن وقت/ كرد  ميفكر بازي...

  .)276: همان(
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 درك ماهيت و اهميت اين آزادي، زمينه را براي درك بسياري از رفتارها و مسائل ،باري
  : به تعبير فوالدوند.جتماعي فراهم خواهد كردرواني و ا

آورد و به هاي مخالف آزادي و فرديت حاصلي جز عناد و رنجش به بار نمي تسليم به قدرت
اين وضع باعث . شودشده، منتهي مي نهاده و تسليم جاي تقويت نفس به تضعيف كسي كه سر

ايي و ناتواني و اضطراب شده است كه اكثريت وسيع معاصران براي سركوبي احساسات تنه
وار به دنبال موفقيت و  آلود پناه ببرند، ديوانه و رنجش خويش به فعاليتي نامعقول و تب
  ). 16: 1385فروم، ( تحسين بروند و در الكل و مخدرات غرقه شوند

  
  اهميت تجربه و ادراك. 7

  : استيكي از مواردي كه مكرر در شعر سهراب مورد تأكيد قرار گرفته، تجربه
 ). 421 :1368سپهري،  (هاي كبوترانه روان بود تجربه/ تا ته پاييز/ از سر باران

پديدارشناسي را «: گويد  كه ورنو مي، چنان ريشه در رويكرد  پديدارشناختي دارداين امر 
توان نوع و صورت خاصي از مذهب اصالت تجربه دانست، البته نه تجربه متعارف سطحي مي

تر باشد كه مشرب فلسفي هوسرل را   شايد مناسب.»بنيان پيش«اي و عادي، بلكه تجربه
. واقع ركن آگاهي فرد است تجربه در). 33: 1372ورنو و ديگران،(» .اصالت شهود بخوانيم

آگاهي و جهان دو امر جدا از يكديگر :  استگفته ، بنيانگذار پديدارشناسي هرمنوتيكي،هايدگر
 انسان در ).120: 1386 چناري،( لحاظ تاريخي استه تجربه زيست ب بلكه آگاهي ،نيستند

ادراك حسي وجه ابتدايي « . برابر واقعيتهاي عالم منفعل نيست و تجربه، ادراك حسي اوست
آگاهي است و در هر يك از تجارب و افعال حتي در تجارب عقالني، علمي و تاريخي مدخليت 

ميان . گيردمورد تشكيك قرار مي» هباواسط«و در آن ادراك ) 66: 1385 زاده،طالب(» .دارد
  .)29: 1383اميد، (ادراك حسي يك چيز و وجود ماهوي آن وحدت برقرار است 

به عكس  بلكه ،اهميت و ضعيف نيستبينه تنها  كودكي كند كه تجربياتمطالعات ثابت مي
  . استدر رويكرد پديدارشناختي ركن اصلي آگاهي

 ةناسازگاري تجرب: گويد ميوكند  را تأييد مي9سكاچتلباره نظر ا  اريك فروم در اين،باري
 ة بزرگسال تا حد زيادي زاييده قراردادي شدن خاطرةخردسالي با مقوالت و سازمان خاطر

 
9
 )9 E. schachtel ( 
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سپهري . كندحال آنكه كودك فراتر از قراردادها عمل مي؛ )118: 1360فروم،( بزرگسال است
ستايد و آن را جزئي بيات كودكي را مي تنوع و اصالت تجرو نكته اشاره دارد ايننيز به 
 اين تجربه را به نه هرچند در نگاه بزرگساال،داندناپذير از روند زندگي و آگاهي ميتفكيك
 : اندتعبير كرده» اشتباه«اشتباه، 

گاه كودكي رفتم تا وعده/ هاي خوشاينددور شدم در اشاره/ رفتم قدري در آفتاب بگردم«
  ).415: 1368سپهري،  (» چترهاي محضةتا هم/ حي مفرها تا وسط اشتباه/ و شن

.  موضع عادت به تجربه ببردرا از افراد ،سپهري تالش زيادي كرده است تا در آموزش
: گويند كه چرا مي/ من نمي دانم«گويد   ميغالمرضا رحمدل در تفسير شعري از سپهري كه

: همان(» .كركس نيستو چرا در قفس هيچ كسي / اسب حيوان نجيبي است كبوتر زيباست
   :گويد كرده و مي سخن سپهري توجه ة به نگاه پديدارشناسان،)291

-ساخته گونه ارزيابي ما از كركس بر ماهيت واقعي اين حيوان داللت ندارد، بلكه از تصوير پيش اين

هاي  زنيگيرد كه نه حاصل تجربة مستقيم و شناخت شهودي اصيل، بلكه حاصل گمانه اي نشئت مي
مدت در ذهن  ريگ فرهنگي پيشينيان است كه در فرايندي تدريجي و طوالنيواقع مرده ينيان و درپيش

  ).106: 1383رحمدل، (صورت يك باور درآمده است  تاريخي ما رسوب كرده و به
  

  ستيز با عادت و دانش نابارور. 8
 آگاهي ةدر شعر سهراب سپهري مكرر با نوعي گريز، ابراز نارضايتي و نگراني از سلط 

شويم كه ممكن  انساني مواجه ميةبر جامع) دانش( بعديقراردادي و قراردادهاي اعتباري تك
 تأمالت ،عكس  اما بر، تعبير كنند»گريز بوديستي« يا »رومانتيسم«است برخي آن را به 

 انديش با نگاهي فرانوگرايانه  روشن وگرا او فردي امروزين، جامعهكه دهد جانبه نشان مي همه
 يعني ادراك پديدارشناختي و معرفت اصيل و فكر ، دلتنگ جان دانش،است) پسامدرنيستي(

در زير بار سنگين ) روح اصيل انساني و كودك طبيعي(» پرستو«بارور است و از اينكه 
 ازها قرار دارد و  نبايدها، مقررات و دانستني و  تحميلي شامل مجموعه تلقينات و بايد،دانش

، ابراز ماند بازمييابي  شناختي و خويشتن گرفتن هستي  انساني و تحقق ارتفاعپرواز و اعتالي
 :نگراني كرده است

چيدم دانش مي توت بي/ خوردمفلسفه مي آب بي/ ...باغ ما در طرف سايه دانايي بود



  1392 بهار و تابستان، )1پياپي  (1 ة، شمار1 ةدور   بيات تطبيقيهاي اد پژوهش

 

 83

بار دانش را از دوش پرستو به زمين / پشت دانايي اردو بزنيم ... )275: 1368 سپهري،(
 .)298: همان(بگذاريم 

 پربسامدي در اشعار سپهري است  قرار ةكه واژ» ادراك«را در مقابل » دانايي« شاعر
آورد در پديدارشناسي عبارت از پيوند روي«آورد است و ادراك متضمن روي. دهدمي

 توجه سهراب ).48: 1384ساكالوفسكي، (» .كنيماي است كه با يك عين برقرار مي آگاهانه
و » هيجان« چنانكه ،شود ميديده )مانند مورد زير(در اشعار متعدد شاعر سپهري به اين امر 

  :دارداشاره موضوع روي ادراك به همين » نم زدن«در شعر زير 
 سپهري،(روي ادراك فضا، رنگ، صدا، پنجره، گل، نم بزنيم / ها را پرواز دهيم هيجان

1368: 298(.  
  :گويددر انطباق با همين نظر فروم مي

نگرد؛ با اينكه در پيوند ميان فكر آفريننده يا  لي جامعة ما هيجانات را به ديده منع ميطور ك به
گونه فعاليت خالقة ديگر و هيجانات ترديدي روا نيست، آرمان ما آن شده كه بدون هيجان  هر

قبول اين قاعده باعث ضعف فرد و سلب نيرو و رنگ از انديشه او ... زندگي و انديشه كنيم
  ). 250: 1385فروم، (گشته است 

 به ادراك آوردهاي ديگران،به جاي پذيرفتن روي اعر در شعر زير توصيه مي كندش
هاي   گريزها و نفرتآورد شخصي و ادراك حسي خود اهتمام كنند ورويفطري و كسب 

ايجاد كرده است مورد ترديد  )دانش تحميلي(نظام تربيتي و تعليمي گزينشي جايي را كه  بي
هاي طبيعت كه بستر اصلي ادراك و تجربه زيستن است د او در اين توصيه از پديدهقرار دهن
  :جويدبهره مي

/ لك را  لكةگرمي الن/ خواب يك آهو را/ شب يك دهكده را وزن كنيم/ روشني را بچشيم
و نخواهيم / و نخواهيم مگس از سر انگشت طبيعت بپرد / ...و نگوييم كه شب چيز بدي است

 بيمارستان را ةبو كنيم اطلسي تاز/ و نپرسيم كجاييم / ... خلقت برود بيرونپلنگ از در
  .)294-293: 1368سپهري، (

مشروع مانند علم، فلسفه، هاي  شود و ممكن است در جامهمي» عادت«تحميلي » دانايي«
بر .  در مقابل هوش، بينش و حركت حيات قرار گيرد، و حتي دين شخصيت واخالق، متانت

اي كند كه از رسالت جز پاره نقلي قدسي مي، هستيةه است كه سپهري از زبان آفريننداين پاي
 اصيل، تأمل و ةاي از ادراك و تجرب سپهري در اين شعر رسالت را نيز آميزه.عادات نماند
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  : داندكشف و توجه دادن ديگران مي
/ پر داوودي بودهاشان خانه / ...ابر انكار به دوش آوردند/ سر هر كوه رسولي ديدند

خوابشان را به  /...جيبشان را پر عادت كرديم/  هوشةدستشان را نرسانديم به سرشاخ
  .)376: همان (ها آشفتيمصداي سفر آينه

اساسا  اعتباري دارد و ةبه هر روي بر مبناي ديدگاه پديدارشناختي، دانش بشري جنب
 بنابراين ،ست اها دانش» قطعي نبودن«ترين امر   قطعيعبارت ديگر  به؛هيچ دانشي قطعيت ندارد

 از ،پذير نيستهاي مختلف نوشتار و گفتار توجيه ها در قالبتحميل دانش، عادات و آموزه
در ديدگاه عمومي . رو در شعر سپهري مكرر كتاب و واژه به چالش گرفته شده است اين

يان شفاهي شناخته  نماد بعنوان ه بهعنوان نماد اطالعات و دانش و واژ  كتاب بهمعموالً
ممكن است در   به ما رهايي بدهند آموزشي در عين اينكه ممكن استها و منابع  كتاب.شود مي

 شايد كتاب منبعي باشد كه آگاهي .شوندما نيز بساختاري پيچيده و فريبنده مانع فهم آزادانه 
 ا،هخواستهبازشناختن اين نكته كه تا چه حد «:  را به ما منتقل كندنادرستغيرواقعي و 

راستي به خودمان تعلق ندارند، با  هاند و بها و احساسات ما از خارج به ما داده شدهانديشه
سپهري به كتاب و اطالعات انتقالي  ).258: 1385فروم، ( » قدرت و آزادي پيوند داردةلئمس

  :كنيم ها اشاره مي  كه در ادامه به آناي داردنگاه دوگانه
  

  )ناموافق(ادي نگاه غالب انتق. 1-8
طراوت و مد، ناقص، بيها منج  در ديدگاه نوگرا و انتقادي سپهري مطالب بسياري از كتاب

 و مانع بيدار كردن هوش ذاتي، بيان حقيقت و توجه دادن افراد به تأمل و خالف حقيقت است
 تنها با ميدان دادن به ترديد و حيرت پديدارشناختي به كشف) اگو( »من «.شودادراك مي
 :رسدپديدار مي

/ بايد نشست/ ... ابهام را شنيد/ گل را نگاه كرد/ در امتداد وقت قدم زد/ بايد كتاب را بست
  .)428: 1368سپهري، (خودي و كشف  جايي ميان بي/ نزديك انبساط

» بردن كتاب «تقابل كتاب و درك اصيل را در ترتيب منطقيتوان راحتي مي  هدر شعر زير ب
  : كردمالحظه» سيع شدن گستره دركو«و ) بحذف كتا(

عصر مرا با / ها كشيد روي سرم سقفي از تناسب گل/ هاي مرا برد يك نفر آمد كتاب
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از كلماتي كه زندگانيشان از / هاي مشجر حرف زديم از دقيقه...هاي مكرر وسيع كرددريچه
  ).407: همان(دست در آغاز جسم آبتني كرد  / ...گذشت وسط آب مي
 كه در آن شود ديده مي از كتاب ناسودمند، در شعر تعليمي زير انتقاد سپهريترين  عريان

بخشي نيست و در آن ابعاد متفاوت واقعيت رها و مخاطب را از خواندن كتابي كه با حركت
  :كندبعدي جانشين شده باشد نهي مي نگاه محدود تك

و كتابي /  شبنم تر نيستو كتابي كه در آن پوست/ آيدو نخوانيم كتابي كه در آن باد نمي
  ).294: همان (بعدندها بيكه در آن ياخته

 بحث داللت و معنا و درستي كه نماد» واژه«در موارد متعدد ديگر نيز با سهراب سپهري 
 انتقادي پديدارشناختي خود را ةپردازد و انديشميافكار   ازو نادرستي آن است به انتقاد

  :گويد در جايي مي چنانكهكندتبيين مي
 ).292: همان(واژه بايد خود باران باشد / واژه بايد خود باد/ ها را بايد شستواژه

توان با نگاه انتقادي اريك فروم تطبيق كرد  را نيز مياين نگاه و حتي شيوه و اجزاي بيان
  :گويدآنجا كه مي

 و از اين رود، بسا واژه كه صدفي خالي استبسا واژه كه خالي از مضمون خود به كار مي
هاي فلسفي، مذهبي و سياسي را آنسان فراگرفت كه زباني بيگانه را و توان انگارهقرار مي

. پنداشتن واژه و حقيقت است ترين خطراتي كه بايد از آن پرهيز كرد، يكي حقيقت از عظيم در
  )158: 1360فروم،(سازي از واژه سدي برابر فهم حقيقت است  بت

 ؛كودكي حقيقت و واقعيت انطباق دارند و داللت كلمه شفاف استتنها در در نگاه سهراب 
 آفات نيست، اصالت فهم و فطرت او با ة كودك آلودآورددر نگاه پديدارشناختي او، روي زيرا

  :گويدفهمد هم راست مي هم راست مي،حقيقت همخوان است؛ كودك
عكس اشيا در / ب پيدا بودآ/ كلمه پيدا بود/ برف پيدا بود/ موج پيدا بود/ عشق پيدا بود

  ).281: 1368سپهري، (آب 
  

  )موافق(  نگاه اعتقادي.2-8
ين حقيقت يبخشي و شكوفانندگي ذهن، تناسب با فطرت انسان، تب  روشني،گاه ويژگي كتاب  هر

او اين نكته را در شعر زير با  . ستايد سپهري كتاب را مي و ابعاد مختلف واقعيت باشد،
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 :لور بيان كرده استهاي  بهار و ب واژه

  ).278: همان(كاغذي ديدم از جنس بهار / هايش همه از جنس بلورواژه/ من كتابي ديدم
  

  زمان و پويايي. 9
  در بلكه مفهومي، اما مفهومي در گذشته نيست،كودك در نگاه سپهري وجود فلسفي دارد

را متناسب با چيز   همهخصيت موعود سپهري هم كودكي است كهرو ش  از اين وآينده است
 :كند ميفهمد و معني ، دوباره ميزمان

اي قطره/ هاي اطراف معني كند دست او را براي تپش/ يك نفر بايد اين حجم كم را بفهمد
 محض را در مدار شعور ةيك نفر بايد اين نقط/ مخاطب بپاشد وقت روي اين صورت بي

دود روي پلك گوش كن يك نفر مي/ يك نفر بايد از پشت درهاي روشن بيايد/ عناصر بگرداند
  ). 441: همان( آيدكودكي رو به اين سمت مي/ حوادث

ه بابك معين در تفسير شعر سهراب كودكي را زماني دانسته كه در آن انسان در لحظ
هر . اي از جهان است نوشدهة حال برابر با درك تازه و لحظد و زيستن در لحظةكنزندگي مي

به هر روي يكي از  ).25: 1390بابك معين،( بديعي از جهان استلحظه حامل تجربه و درك 
 ة اين پويايي تغيير زاوية پويايي است كه الزم،ملزومات تربيت صحيح در نگاه پديدارشناختي

شوندگي در تازهمؤيد و مبين پويايي و لزوم سپهري سراسر شعر . ديد در گذر زمان است
باد، سفر، عبور،  ، تعبيرات و نمادهاي حركت مانندهابا واژهاست كه اين امر را جريان زمان 

 به او منتسب تمايز انزواطلبي ة اين خود نقطكه كندبيان مي  و مواردي از اين دستراه رفتن
  :با ديدگاه فعال پديدارشناختي است

/ و گاه در رگ يك حرف خيمه بايد زد/ هاي دور بايد شد و همنورد افق/ عبور بايد كرد
  ).327: 1368سپهري، (و من مسافرم اي بادهاي همواره / آيد عبور بايد كرد ميصداي باد...

  ).314: همان(هميشه با نفس تازه راه بايد رفت / غبار عادت پيوسته در مسير تماشاست
كند و لزوم نوشوندگي نگاه را  گذر زمان را به گذر آب تشبيه مي،او در تمثيل افالطوني

و در جاي ديگر پي آواز حقيقت »  اكنونةحوضچ«دن ناگزير در پي و آبتني كر در ترشدن پي
نيست اما » رسيدن« به معناي جوي پيوسته حقيقت دانسته است كه الزاماًو و جست» دويدن«

  : بسا كه در نگاه پديدارشناختي او حقيقت مطلق واحد وجود ندارداست؛حركت 
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  .)292: همان (است» كنونا «ةزندگي آبتني كردن در حوضچ/  زندگي تر شدن پي در پي
  .)298: همان(پي آواز حقيقت بدويم / كه ميان گل نيلوفر و قرن/ كار ما شايد اين است

گيرد كه ت ميئنگاه ناموافق سپهري به تاريخ نيز از همين رويكرد پديدارشناختي او نش
  :گويد عمومي شاعر ميةتجرب. كندفرد را دچار عادت و ايستايي مي

پشت سر / آيدپشت سر باد نمي/ خواندپشت سر مرغ نمي/ ايي زندهپشت سر نيست فض
پشت سر / ها خاك نشسته استپشت سر روي همه فرفره/ ستا سبز صنوبر بسته ةپنجر

  .)295: همان( ريزد موج به ساحل صدف سرد سكون ميةپشت سر خاطر/ خستگي تاريخ است
  

  رابطة بارور فرد با جهان و جامعه. 10
 ةهدف اصلي هم.  فرد با اجتماع استة كيفيت رابط، تعليم و تربيتة در فلسف از نكات مهم

كردن فرد با ها و الگوهايي خاص براي سازوار  روشةهاي پرورشي، ارائها و نظريه نظام
در اين . سازي او براي برعهده گرفتن نقش و مسئوليت در اجتماع استجامعه و آماده

 بارور و ة پرورش تقليدي و جبري بر رابطخصوص ديدگاه پديدارشناختي به جاي
باره با ديدگاه    كه ديدگاه سپهري در اينكند مي فرد با اجتماع تأكيد ةدگرانديشان

توان گفت شخصيت خود سپهري نيز  حتي مي وپديدارشناختي اريك فروم همخوان است
ود؟ اريك فروم  ش بارور چگونه حاصل ميةاما اين رابط. نمادي از اين ساختار پرورشي است

فعاليت، عشق و فكر بارور زماني ميسر است كه شخص هر زماني كه ضرورت : گويد مي
 شرطي براي توانايي گوش ،توانايي گوش دادن به خود.  با خودش خلوت كند،ايجاب كند

است  شرط الزم براي ايجاد رابطه با همنوعان ،محرم بودن با خود. كردن به ديگران است
. تأثير آن است  بلكه تحتنيست فاعل از مفعول خود جدا ، در تفكر بارور.)123: 1361 فروم،(

 فاعل ،عكس  بلكه بر،، چيز مرده و جدا از شخص و زندگي او نيست)موضوع(مفعول تفكر 
 او بارورتر است ة انديش،چه اين عالقه بيشتر باشد مند است و هر  به مفعول خود عالقهبسيار

كند و مانند حافظ اين عشق را هنر عنوان عشق ياد مي ن حس بهفروم از اي). 119: همان(
 :كند ميگونه بيان  و موضوع را اين) 10: 1372 فروم،( خواند مي

 يك راه ممكن است و از تنها ، بين طبيعت و انساني كه اكنون فرد شدهة رابطئلةحل مس«
رزيدن و كار است كه  وي با عشق وة آدميان و فعاليت خودانگيختةآن همبستگي فعال با هم
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 »كند متحد ميعنوان فردي مستقل و آزاد با دنيا   بلكه به،او را نه با عاليق نخستين
   ).55: 1385فروم،(

اصطالح   اما عشقي ديگر و به،زنددر آثار سهراب سپهري نيز اين عشق به جامعه موج مي
 همپايگي قابل تأمل . فرديت است محصول استحكامم عشق بارور، شناختمندانه، عميق كهفرو
تفاوت و تقابل نگاه سهراب را با عرفان ) فضاي زندگي( زمين و هوا ، با پنجره، فكر»عشق«

  :دهدكهن سنتي نشان مي
   .)285: 1368سپهري، (  فكر، هوا، عشق، زمين مال من است،پنجره

سهراب عشق زالل و عميق و اصيل و طبيعي خود را به جامعه در اشعار مختلف نشان 
  :كند كودك پاك درون سهراب آن را بيان ميگويا زير ة چنانكه در شعر صادقان،دهديم

من گره خواهم زد / هر چه ديوار از جا خواهم كند/ ها برخواهم چيد هرچه دشنام از لب
و به هم خواهم / ها را با بادشاخه/ ها را با آبسايه/ ها را با عشق دل/ چشمان را با خورشيد

ها را آب  گلدان/ ها را به هوا خواهم برد بادبادك/ ها زنجرهةودك را با زمزمخواب ك/ پيوست
دوست / نور خواهم خورد/ راه خواهم رفت/ آشنا خواهم كرد/ آشتي خواهم داد/ خواهم داد

   ).339: همان(خواهم داشت 
  :عشق گريزان استو از شهر بي

ه در آن هيچ كسي نيست كه ك/ دورخواهم شد از اين خاك غريب... /قايقي خواهم ساخت
دور بايد شد / همچنان خواهم راند.../ قايق از نور تهي/ قهرمانان را بيدار كند/  عشقةدر بيش
: همان(.  انگور نبودةي يك خوشزن آن شهر به سرشار/ اساطير نداشتمرد آن شهر / دور
364(.  

عر زير به عنصر  چنانكه در ش، بارور با جامعه سخن رانده استةگاه از ملزومات رابط
 :سادگي اشاره كرده است

  .)299: همان( يك بانك چه در زير درخت ةساده باشيم چه در باج
 

  پذيريو جامعه تنهايي، فرديت. 11
هاي  نوعي در پيوند با آموزه هاست كه ب» تنهايي« يكي ديگر از نكات قابل تأمل در شعر سهراب، 
سهراب » تنهايي«متأسفانه بسيارند كساني كه . پديدارشناسي و نظريات فروم قابل تطبيق است
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 اما چنانكه ديديم سهراب ،اندرا انزواي عارفانه و صوفيانه، عزلت و گريز از جامعه تفسير كرده
 در حالي كه به ،توان سهراب را فردي منزوي دانستچگونه مي.  انساني استةعاشق جامع

هاي عشق، مهرباني و صداقت در اشعار  ورزد و مضمون انساني عشق ميةيكايك افراد جامع
درستي تفسير  ه تنهايي سهراب ب كه استاين پررنگ و پربسامدند؟ واقعيت ،او تا سرحد تصور

 عظيم عشق در اشعار سهراب با تفسير گريزمندانه از تنهايي سازوار ةگستر نشده است و
اين كه  تعريف كرده است حقيقت با افكار و اشعارش تنهايي خود را سهراب در. رسد نظر نمي به

 ، محو شدن فرديت فكري او در جمع بودگريخت مي از آن  او آنچه وتنهايي ملزوم فرديت است
). 13: 1385فروم،(داند فروم اجتماع را آفريدة فرد و فرد را آفريدة اجتماع مي. ها نه جمع انسان
وقتي كسي فرديت : است  كردهشناختي اين تنهايي فلسفي را فروم بيان روان -ماهيت فلسفي

 ؛)49: 1385 فروم،(بايستد » تنها«هاي خطرناك و نيرومند آن يافت، بايد در برابر دنيا و جنبه
- به فضاهاي رمانتيك و خيالگزيني و گرايش سهراب  حتي اگر شواهدي مبني بر خلوتبنابراين

 هنگاميايي سهراب تنه.  نه فيزيكي، فكري استاشته باشد باز ماهيت تنهايي ويانگيز وجود د
شود كه در بافت كالم و در پيوند با ادراك، وسعت فهم، تفكر و فرديت شاعر دريافتني مي

  : اين تنهايي را با ادراك و فهم ببينيمةتوانيم آشكارا رابط بررسي شود چنانكه در شعر زير مي
بيا تا / من از طعم تصنيف در متن ادراك يك كوچه تنهاترم/ در ابعاد اين عصر خاموش

/ كرد شبيخون حجم تو را بيني نمي/ و تنهايي من/ برايت بگويم چه اندازه تنهايي من بزرگ است
  ).395: 1368سپهري، ( بيا زودتر چيزها را بفهميم/ بيا با هم از حالت سنگ چيزي بفهميم... 

ر  معرفتي پيش از خود قراة هرمنوتيك تاريخي افراد ناگزير در زنجيرةاگرچه برابر نظري
. است» تنها«آوردهاي خويش به جهان و مفاهيم دارند، هركسي در شناخت اصيل و روي

تواند تنها   مياست شاعر در اين موضع هم» موضع پديدارشناختي«اينجاست كه تنهايي يك 
 حفظ ناگزير  و استقالل فكريةحقيقت نشان تنهايي او در.  هم به جمع عشق بورزد وباشد

  :فرديت است
تواند  دايي از جهان ويژگي هستي انسان است، اما از سوي ديگر چون بشر نميتنهايي و ج

يكي از تضادهاي هستي ... جدايي را تحمل كند، ناچار در تالش يافتن ارتباط و وحدت است
وجوي نزديكي باشد و هم استقالل، هم در پي يگانگي  انسان كه بايد در عين حال هم در جست

فروم، (را محفوظ بدارد، پاسخ اين تضاد باروري است باشد هم خصوصيات ويژه خود 
1361 :112.(  
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شود، كه فرد بالغ وارد اجتماع و با جامعه هماهنگ مي  جسارت كودكي،  اين تنهايي پس از
  :گويد  مياينجاست كه سپهري داستان خود را منطبق با نظريات فروم از. نياز هميشگي اوست

هاي   كاجةامتداد تو در ساي/ جسارتاي بهار / نهايش پر از شور چيد جيب/ كودك آمد
/ رفت تا ماهيان هميشه/ هاي نرم تمايل دويد تا علف/ كودك از پشت الفاظ/  پاك شدتأمل

  ).443: 1368 سپهري،( تنهايي شدخون كودك پر از فلس /  حوضةروي پاشوي
ظ اجتماعي  لحااز ، حفظ فرديت استة اين تنهايي گرچه به لحاظ فلسفي الزم،بنابراين
تواند   ميآدمي«: گويد ميدهد و حل مي  راه، اين تنهايي در جمعةبار فروم در. الزامي نيست

 ،تنهايي دچار نشود، از نقد و سنجش باز ننشيند و به دامان شك هم نيفتد آزاد باشد و به
د به اين توانانسان نمي. ي بماندقناپذير بشريت هم با دارد و جزء تجزيهنگهاستقالل خويش را 

. باشد  نفس خويش را از قوه به فعل درآورد و جهد كند تا خودشمگر اينكهآزادي برسد 
  ).312: 1385 فروم،(

سپهري تنهايي را با همان معناي پديدارشناختي اريك فروم به مخاطب توصيه كرده است؛ 
او الزاماً تنهايي عبارتي تنهايي  ناپذيري؛ بهپذيري و رابطة بارور با ديگران اما تجزيهجامعه

تنهايي او با حضور در جامعه منافاتي ندارد؛ محور اين . فيزيكي نيست، تنهايي فلسفي است
  :در شعر زير يك كليد است» سخت«واژة . تنهايي حفظ انديشة فعال، فرديت و استقالل است
  ).319: 1368 سپهري،(وسيع باش و تنها و سر به زير و سخت 

حد ، گرامي و ه و هيچستان فلسفي پديدارشناختي براي شاعر لحظةاين تنهايي در واح
  :فرديت اوست

 ةو در اين تنهايي ساي/ آدم اينجا تنهاست/ ...پشت هيچستانم/ آييد  ميبه سراغ من اگر
/ نرم و آهسته بياييد مبادا كه ترك بردارد/ آييد  ميبه سراغ من اگر/ ناروني تا ابديت جاريست
  .)361: انهم(چيني نازك تنهايي من 

  

  پذيري مرگ. 12 
- عنوان پايان تلخ ناگزير مي  انسان تنها موجودي است كه خودآگاهي مرگ دارد و آن را به

  :دهدي مي موجودات طبيعت تسرّة سهراب اين فهم را به هم.فهمد
  .)304: همان( به سمت مبهم ادراك مرگ جاري بود/  نوبرةو روي ميز هياهوي چند ميو
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ها و ابعاد  نگاه سهراب اين است كه مرگ در پنج دفتر اخيرش رويهةارب  گفتني درةنكت
سهراب سپهري مرگ را با همان شور زندگي و عشق در شعر مطرح . پديداري مثبتي دارد

هاي پديدارشناختي خاصي را از مرگ دريافته است و مانند  گويي آگاهي و جلوه؛كرده است
اين .  مرگ عوض كنددهد نگاه خود را بهه تعليم مييابد و به خوانند  ميزندگي از آن هيجان

 واقعيت مرگ نظري مثبت ةبار  آنجا كه او در؛ با ديدگاه اريك فروم همخوان استنگاه سپهري
  :تربيت آموزانده شود داده و معتقد است بايد در تعليم و

ة شخصيت بارة آن رواست و جلوگيري از آن به ريش يكي از هيجانات تحريم شده كه تذكري در
آگاهي از مرگ و جنبة تراژيك يك زندگي از ... زند، حس اندوه و دريغ و تراژدي است مي

در اجتماعاتي كه سير تفرد، پيشرفت بسيار نداشته پايان ... . خصوصيات اساسي آدمي است
هستي فردي مسئلة كوچكتري است، چه مسئلة فرد بودن بسط و تفصيل فراوان نيافته و هنوز 

گ و زندگي در تصور مردم عميق نيست، اما در اجتماعاتي كه اين سير به درجة اختالف مر
اند هميشه مرگ را از دريچة باالتري رسيده است و اهل آن تشخص و تعين بيشتري كسب كرده

روزگار ما منكر مرگ شده است و بدين ترتيب به يكي از ... اندساختمان رواني خود نگريسته
به جاي آنكه بگذارد آگاهي از مرگ و رنج . نگرد به ديدة انكار ميهاي اساسي زندگي جنبه

اي ماية شدت و صورت تجربه ها شود و به نيرومندترين محرك حيات و بنيان همبستگي انسان
  ).250: 1385فروم، (كند عمق شادي و شوق درآيد، آن را سركوب مي

 :گويد مي»  پاي آبصداي«او در . گيرد شور حيات و عشق مي،از مرگنيز  سهراب 

/ مرگ در ذهن اقاقي جاريست/  يك زنجره نيستةمرگ وارون/ مرگ پايان كبوتر نيست
 مرگ در ذات شب دهكده از صبح سخن/ مرگ در آب و هواي خوش انديشه نشيمن دارد

مرگ / خواندگلو مي سرخة مرگ در حنجر/ آيد به دهان انگور ميةمرگ با خوش/ گويد مي
هاي لذت، ريه/ دانيمو همه مي / ...چيندمرگ گاهي ريحان مي/ شاپرك استمسئول قشنگي پر 

  .)296: 1368 سپهري، (پر اكسيژن مرگ است
دست ما در پي / و اگر مرگ نبود/ خورد به قانون درختلطمه مي/  و بدانيم اگر خنج نبود

  .)294: همان (گشتچيزي مي
 

  گيرينتيجه. 13
اين . هاي تعليمي و تربيتي اختصاص داردي به تبيين انديشهبخش قابل توجهي از اشعار سپهر
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شرق اندوه، صداي (سابقة او در پنج دفتر اخير دهد كه  آراي متفاوت و بيپژوهش نشان مي
هاي پديدارشناختي دارد و بويژه  ريشه در ديدگاه) پاي آب، حجم سبز، مسافر و ما هيچ ما نگاه

شناس معروف آلماني، همخوان و حتي جمالت و   روان،)1980 -1900(با نظريات اريك فروم 
با بازشناسي ماهيت پديدارشناختي نظريات و رويكردهاي . تعبيرات آن دو مشترك است

شناسي  سهراب و تحليل و مقايسة آراي او، ضمن مشخص شدن تأثيرپذيري سهراب از روان
-  و اشعار او نيز فراهم ميپديدارشناختي و آراء اريك فروم، زمينة درك بيشتر شخصيت، افكار

كه در -جمله قرار دادن اين شاعر زندگي و عاشق جامعه آيد و استقراهاي ناقص ومتناقض، از
گرا، گريز، منزوي و گذشتهدر جرگة عارفان و بوديستهاي جامعه-زيسته بود» حوضچة اكنون«

لسفي نظريات تربيتي و يابد و همبستگي فستيز پايان ميهاي علم گرا، رمانتيك انديشان پوچمرگ
 .شود در عين حال همخواني نظريات او با اريك فروم مشخص مي

او مانند فروم به بالندگي و خودبسندگي فطري .  در شعر او كودكي، مفهومي فلسفي دارد
) تفرد( نهايت تحقق فرديت هاي غريزي، آزادي كودك و در كودك، لزوم ظهور توانشها و سائق

 تفكر و ةبلوغ در شعر او مفهوم پديدارشناختي دارد و رسيدن به مرحل.  تأكيد كرده استاو
سپهري نظام تقليدي تعليم و . سرپيچي شناختمند از غريزه و همزمان رهايي از تقليد است

نبايد خالف ) كتاب، كالم و واژه( گيرد و معتقد است هيچ منبع آموزشيتربيت را به انتقاد مي
 در اشعار وي با تنهايي.  و تجربي كودك قرار گيردعرفت مستقل فطري و ادراك ذاتي و مةغريز
در شعر او فلسفي و مبتني بر ضرورت » تنهايي«د؛ ستايش فروم انطباق دارهاي تعليمي  ديدگاه

 ة تحميل جامعه است وناپذيري شخصيت و آگاهي فرد در هجمو تجزيهتفرد پديدارشناختي 
  .براي زيستن داردبخش هاي هيجاندر اشعارش جلوهنيز امري ادراكي و پذيرفته است و مرگ 
  

  ها نوشت پي. 14
1. phenomenology  

2. noumenon 
3. phenomen 

4. intentionality 
كشيدن از  و كنار) phenomenological reduction(چرخش يا فروكاست پديدارشناسانه  .5

ند كه با اقتباس هاي باورم سازي حالت رويكرد طبيعي و چرخش به ديدگاه محدود و تعليق يا خنثي
 .گويند مي» epoche« آن  بهيوناني گرايان از شك
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6. ego 

7. individuality 

8. sublimation 
9. E. schachtel 
 

  نابعم .15
ويژة (عالمه  فصلنامة. »لة ارزش ادراك حسيئتأمالتي در مس«). 1383. (اميد، مسعود •

  .42 -27 صص ،4و3. ، شپاييز و زمستان. دانشگاه تبريز). شناخت
با رويكرد (هاي بنيادين پديدارشناسي بررسي انديشه«). 1390. (ين، مرتضيبابك مع •

، 1ش .  مطالعات تطبيقي هنرمجلة. »با مضاميني چند در شعر سهراب سپهري) هوسرلي
  .28 -17، صص 1390بهار و تابستان

دخت جنتي   مهينةترجم. شناخت خويشتن خويش). 1373 (. دروتي كورگيل،بريگس •
  .كهكشان: تهران. عطايي

هــا، انگيــزش در تعلــيم و تربيــت، نظريــه). 1386 (.ديــل اچ شــانك و  پــال آر،پينتــريچ •
  .نشر علم: تهران.  مهرناز شهرآرايةترجم. تحقيقات، راهكارها

 .ققنوس: تهران.  پديدارشناسيةزمينه و زمان). 1389(. جمادي، سياوش •
. »شناسي ا محك روش هوسرل، هايدگر و گادامر بةمقايس«). 1386 (.چناري، مهين- •

  .138 �  114، صص )34پياپي ( 2ش ، 9 س . كالمي-هاي فلسفي پژوهش
وم انساني لع فصلنامة. »نگاهي اجمالي به ادبيات پديداري«). 1383( .رحمدل، غالمرضا •

 .118 -97 صص ،49 -48  ش،13 س.الزهرا
باني،  محمدرضا قرةترجم. درآمدي بر پديدارشناسي). 1384 (.ساكالوفسكي، رابرت •

 .گام نو: تهران
 .طهوري: تهران.هشت كتاب). 1368 (.سپهري، سهراب •
 .نشر مركز: تهران. شناختي در هنر و ادبيات تحليل روان). 1382 (.صنعتي، محمد •
فلسفه،  ةنشري. »ادراك حسي در پديدارشناسي مرلوپونتي«). 1385. (زاده، حميدطالب •

  .72 -63ص  ص،1385، پاييز و زمستان 12 ش. كالم، عرفان
پاييز ، 2، ش7 س . حكمتةنام. » سارترةوجود لنفسه در فلسف«). 1388 (. هدايت،تبار علوي •



  ...مطالعة تطبيقي فلسفة                                                                              ام خانيانياكبر س علي 
 

 94

 .95-77و زمستان، صص 
 .مرواريد: تهران. اهللا فوالدوند  عزتة ترجم.گريز از آزادي). 1385( ).اريك(  اريش،فروم •
  .مرواريد: نتهرا.  پوري سلطانيةترجم. هنر عشق ورزيدن). 1372(. ------------- •
  .پايژه: تهران.  بهزاد بركتةترجم. فراسوي زنجيرهاي پندار. )1360( . ------------- •
 ةكتابخان: تهران.  اكبر تبريزية ترجم.انسان براي خويشتن). 1361(. ------------- •

  .بهجت
 احمد ةترجم. هاي شخصيتنظريه). 1387( .ير مايكل اف شي وچارلز اس، كارور •

  .)نشربه( آستان قدس: مشهد. رضواني
. »تفكر شهودي در كودكان و ضرورت بازگشت به كودكي«). 1376( .كريمي، عبدالعظيم •

  .27 -7 ، صص10ش.  ادبيات كودك و نوجوانةپژوهشنام
به اهتمام . نيكلسون .ا .تصحيح رينولد. معنوي مثنوي). 1363( .الدين محمدمولوي، جالل •

 .راميركبي: تهران.  پورجوادياهللانصر
هاي هست  نگاهي به پديدارشناسي و فلسفه). 1372 (. ژان وال و ديگران؛ورنو، روژه •

  .خوارزمي:  يحيي مهدوي، تهرانةترجم. بودن
: تهران. الدين خراساني  شرفمةترج. شناختي بنياد هستي). 1387. (هارتمان نيكالي •

  .هرمس
 عبدالكريم ةترجم .اسيشن اي بر پديده مالت دكارتي؛ مقدمهأت). 1386( .هوسرل ادموند •

  .نشر ني: تهران. رشيديان


	مشخصات نشريه و صفحه فهرست- فارسي-1 
	مقالات بهار و تابستان 92
	barge ashtrack---
	abstract-1-
	مشخصات نشريه و صفحه فهرست- لاتين -1

